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Abstract 

The essays main intent is to examine whether there has been a proper implementation of the 

Council’s directive 1999/70/EG into Swedish law regarding the requirement for measures to 

prevent the abuse of successive fixed-term employment contracts. To achieve this purpose 

there is a need for an examination of current law. The essay also has some secondary 

purposes. One of these secondary purposes is the question of whether the implementation of 

the Council’s directive 1999/70/EG has lead to a reduction of the workers employment 

protection, which is closely connected to my main question and the violation case. My other 

secondary purposes are to make a connection between fixed-term employment and labor 

market flexibilization and flexicurity, to see if the rules about fixed-term work has affected 

gender equality, and to discuss whether there has been a shift of power in the relationship 

between employers and employees. 

I have come to the conclusion that Sweden has not implemented the Council’s directive 

1999/70/EG properly regarding the requirement for measures to prevent abuse of successive 

fixed-term employments. I have found that the Swedish rules that apply today may be 

circumvented by combining various forms of fixed-term employments and that some forms of 

fixed-term employment requires a more clear definition. To prevent the abuse of successive 

fixed-term contracts, I suggest the introduction of a maximum total duration for all forms of 

fixed-term employment together, combined with a rule about the maximum number of times a 

fixed-term employment contract may be renewed. 

Furthermore I have found factors indicating that a reduction of workers employment 

protection level has taken place, but I can not draw any firm conclusions about it because the 

essay has not examined the issue in a completely thorough manner. I have also found a 

connection between labor market flexibilization and the use of fixed-term employment and 

that Sweden should examine whether the flexicurity-model can provide some useful solutions 

to increase employment without reducing workers employment protection level. Gender 

equality regarding the share of fixed-term employment contracts has slightly increased, both 

in Sweden and in the EU, since the origin of the Council’s directive 1999/70/EG. Also I have 

found that the new rules for fixed-term employment may have resulted in a shift of power that 

favors the employer. 

Key words: fixed-term employment, fixed-term work, the Council’s directive 

1999/70/EG, TCO, successive fixed-term employment contracts, measures to prevent the 

abuse of successive fixed-term employment contracts and/or relationships. 



 

Sammanfattning 

Uppsatsen syftar främst till att undersöka huruvida det skett en korrekt implementering av 

visstidsdirektivet i svensk rätt avseende kravet på åtgärder för att förhindra missbruk av flera 

på varandra följande visstidsanställningar. För att uppnå detta syfte krävs en utredning av 

gällande rätt. Uppsatsen har också några underordnade syften. Ett av dessa underordnade 

syften är frågan om huruvida implementeringen av visstidsdirektivet inneburit en minskning 

av arbetstagarnas anställningsskydd, som är nära kopplat till min huvudsakliga fråga och 

överträdelseärendet. Mina andra underordnade syften är att koppla reglerna om 

tidsbegränsade anställningar till arbetsmarknadens flexibilisering och flexicurity, att se om 

reglerna om tidsbegränsade anställningar påverkat jämställdhet mellan könen och att diskutera 

huruvida det skett förändringar i maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Jag har kommit fram till slutsatsen att Sverige inte har implementerat visstidsdirektivet på 

ett korrekt sätt avseende kravet på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra 

följande visstidsanställningar. Jag har konstaterat att de svenska reglerna som gäller idag kan 

kringgås genom att olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras och att vissa av 

anställningsformerna kräver en tydligare definition. För att förhindra missbruk av flera på 

varandra följande visstidsanställningar föreslår jag att det införs en övre sammanlagd 

tidsgräns för alla tidsbegränsade anställningsformer kombinerat med en regel om maximalt 

antal gånger ett tidsbegränsat anställningsavtal får förnyas. 

Jag har funnit faktorer som visar på att en minskning av arbetstagarskyddet har skett, men 

jag kan inte dra några säkra slutsatser om det eftersom uppsatsen inte behandlat frågan på ett 

uttömmande sätt. Vidare har jag funnit ett samband mellan arbetsmarknadens flexibilisering 

och användandet av tidsbegränsade anställningar och att Sverige borde undersöka om 

flexicurity-modellen kan bidra med några lösningar för att öka sysselsättningen utan att 

minska nivån på arbetstagarnas anställningsskydd. Jämställdhet mellan könen rörande andelen 

tidsbegränsat anställda har ökat något, både i Sverige och EU, sedan visstidsdirektivets 

tillkomst. Jag har också kommit fram till att de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar 

kan ha inneburit en maktförskjutning som gynnar arbetsgivaren. 

 

Nyckelord: tidsbegränsade anställningar, visstidsarbete, Rådets direktiv 1999/70/EG, 

TCO, på varandra följande visstidsanställningar, åtgärder för att förhindra missbruk 

av på varandra följande visstidsanställningar.
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att ge en beskrivning av ämnesvalet och kortfattat framföra varför 

detta ämne är av vikt att undersöka. Avsnittet fortsätter med en presentation av uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Därefter följer presentation av metod, avgränsningar och 

begreppsförklaringar. Slutligen beskrivs uppsatsens disposition. 

 

1.1 Ämnet 

I förslaget till 1974-års lag om anställningsskydd
1
 låg tonvikten på tillsvidareanställningar, 

men även tidsbegränsade anställningsformer tilläts. Lagen skulle begränsa användandet av 

tidsbegränsade anställningsformer, då anställningstryggheten för visstidsanställningar var 

sämre än för tillsvidareanställningar. En tidsbegränsad anställning skulle därför vara 

motiverad av arbetets särskilda beskaffenhet eller sedvana inom branschen. Avsikten var att 

förhindra ett kringgående av anställningsskyddet, som var starkt kopplat till 

tillsvidareanställning.
2
 

Regler om anställningsskydd återfinns idag i Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 

Lagen syftar till att öka anställningstryggheten bland annat genom uppsägningsskydd, 

turodningsregler, företrädesrätt och regler om lön. Att anställningstryggheten ska öka desto 

längre anställningstid en arbetstagare har, är en grundläggande princip i LAS. Ur politisk 

synvinkel är LAS ett viktigt redskap för att reglera villkoren på arbetsmarknaden och 

ändringar har införts i lagen i stort sett varje gång det skett ett maktskifte i riksdagen.
3
 

I Sverige ökade antalet tidsbegränsade anställningar under 1990-talet, samtidigt som det 

skedde en minskning av antalet fasta jobb. Arbetstagarna föredrar generellt sett fasta 

anställningar, medan arbetsgivarna ser stora fördelar med tidsbegränsade anställningar. 

Arbetsgivarna argumenterar för att tidsbegränsade anställningar ökar flexibiliteten på 

arbetsplatsen och att en ökad flexibilitet ger positiva effekter på lönsamhet, tillväxt och 

effektivitet. Den svenska arbetsrätten ses ofta som ett hinder för flexibilitet.
4
 I diskussionen 

                                                 
1
 SFS 1974:12 

2
 SOU 1973:7, Trygghet i anställningen, s. 174 

3
, Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, trettonde upplagan, Norstedts juridik, 

Stockolm 2007, s. 55 ff. 

4
 Håkansson, Kristina, Anställningsformer och arbetsvillkor, i Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red.), Arbetslivet, 

Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 301 ff. 
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kring flexibilitet dominerar arbetsgivarperspektivet. Att flexibilitetsbehovet ökar kan antas 

bero på att konkurrensen i näringslivet ökat till följd av ekonomins globalisering.
5
 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU och därmed bunden att följa EU-rätten.
6
 

1999 kom visstidsdirektivet. Direktivet syftar främst till att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar och att se till att icke-diskrimineringsprincipen tillämpas.
7
 Klausul 5 i 

ramavtalet anger de bestämmelser som gäller för medlemsstaterna för att förhindra missbruk 

av upprepade tidsbegränsade anställningar. Klausulen ålägger medlemsstaterna att förhindra 

missbruk genom att införa minst en av de åtgärder som räknas upp i klausulen, om det inte 

redan finns ”likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk”. De åtgärder som räknas 

upp i klausulen är: ”objektiva grunder för förnyad visstidsanställning”, ”en övre sammanlagd 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar” och ” hur många gånger en 

visstidsanställning får förnyas”.
8
 Med anledning av visstidsdirektivet gjordes en utredning av 

svensk rätt. Enligt utredningen behövde inga åtgärder vidtas för att genomföra klausul 5 i 

visstidsdirektivet i svensk rätt.
9
 

Sedan dess har det skett förändringar av reglerna ett par gånger. De senaste ändringarna i 

LAS rörande tidsbegränsade anställningar infördes 2007 och syftade till att öka möjligheterna 

att avtala om tidsbegränsade anställningar. Även tidsbegränsningsgrunderna förändrades.
10

 

Innan ändringen infördes var tidsbegränsningen tvungen att föranledas ”av arbetets särskilda 

beskaffenhet”.
11

 I propositionen motiverades 2007 års lagändringar med att regeringen ville 

öka flexibiliteten i lagen och underlätta för arbetsgivaren att anställa tidsbegränsat. 

Tidsbegränsade anställningar ansågs också vara ett bra sätt för arbetstagare, med liten eller 

ingen arbetslivserfarenhet, att komma in i arbetslivet. Tillsvidareanställning skulle dock även i 

fortsättningen vara grunden på arbetsmarknaden.
12

  

                                                 
5
 Furåker, Bengt, Arbetsmarknaden, i Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red.), Arbetslivet, Studentlitteratur, Lund, 

2002, s. 73 ff. 

6
 Adlercreutz & Mulder, s. 29 

7
 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 

och CEEP 

8
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 5 p. 1 

9
 DS 2001:6 Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven, s. 60 f. 

10
 Adlercreutz & Mulder, s. 153 

11
 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt, fjärde reviderade upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 

172 

12
 Prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m (pdf), s. 22 
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De former av tidsbegränsade anställningar som tillåts enligt svensk rätt idag är: allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, arbete då arbetstagaren fyllt 67 år och 

provanställning. För allmän visstidsanställning och vikariat finns det en övre tidsgräns för hur 

länge en arbetstagare kan vara anställd hos samma arbetsgivare innan anställningen övergår 

till en tillsvidareanställning, två år inom en femårsperiod.
13

 För allmän visstidsanställning 

krävs ingen objektiv grund för att anställningsformen ska anses vara tillåten.
14

 För vikariat 

krävs att vikariatet är äkta, det vill säga att det kan härledas till en specifik tjänst eller person. 

För säsongsanställning och anställning av arbetstagare som fyllt 67 år finns ingen övre gräns 

för hur länge visstidsanställning kan pågå.
15

 Säsongsarbete avser arbete för viss säsong och 

ska föranledas av ”arbetets särskilda beskaffenhet”.
16 Provanställning är till för att 

arbetsgivaren ska kunna testa arbetstagarens lämplighet för arbete.
17

 

Efter lagändringarna i LAS 2007 skickade TCO in en anmälan till EU-kommissionen att 

de nya reglerna stred mot visstidsdirektivet. TCO menade att de nya reglerna möjliggjorde för 

arbetsgivare att stapla olika former av tidsbegränsade anställningar på varandra för att ha en 

arbetstagare anställd hos sig under lång tid utan att denne får en tillsvidareanställning. 

Kommissionen ansåg att reglerna inte implementerats på ett fullgott sätt och har ställt krav på 

Sverige att ändra reglerna.
18

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Diskussioner om tidsbegränsade anställningar har ofta återkommit i politiska och fackliga 

sammanhang. Just nu är ämnet högaktuellt med tanke på TCO:s anmälan mot Sverige till 

Europeiska kommissionen. Huvudsyftet med uppsatsen är därför att ta upp och föra en 

diskussion i ämnet kring den svenska implementeringen av visstidsdirektivet och den konflikt 

mellan svenska och EU-rättsliga regler som TCO uppmärksammat gällande kraven på att 

förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Min huvudsakliga 

frågeställning lyder således: 

                                                 
13

 LAS 5-6 §§ 

14
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 32 

15
 Adlercreutz & Mulder, s. 156 f. 

16
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 50 

17
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 30 

18
 Ekselius, Elin, EU ger svensk arbetsrätt underkänt, ST press, publicerad 2010-03-26, 

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16374, hämtad 2011-03-07 
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 Har implementering av visstidsdirektivet (1999/70/EG) skett på ett korrekt sätt avseende 

kravet på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar? 

För att besvara denna fråga krävs först att det görs en utredning av gällande rätt. Jag har 

därför även formulerat följande frågeställningar: 

 Vilka krav på åtgärder ställer EU-rätten upp för medlemsstaterna att förhindra missbruk 

av på varandra följande visstidsanställningar? 

 Vilka tidsbegränsade anställningsformer tillåts i svensk rätt idag enligt LAS? 

 Hur har kraven på att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar 

implementerats i svensk rätt? 

Jag har också några underordnade syften. Nära kopplat till min huvudsakliga fråga och 

till TCO:s anmälan ligger frågan om huruvida implementeringen av visstidsdirektivet 

inneburit en minskning av arbetstagarskyddet i strid med klausul 8.3 i ramavtalet om 

visstidsarbete. Uppsatsen syftar även till att undersöka detta. Mina andra underordnade syften 

är att koppla reglerna om tidsbegränsade anställningar till arbetsmarknadens flexibilisering 

och flexicurity, att se om reglerna påverkat fördelning och jämställdhet mellan könen gällande 

tidsbegränsade anställningar och att diskutera huruvida det skett förändringar i 

maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Mina delsyften är också menade att ge 

läsaren en förståelse för viktiga svenska rättsregler inom eller med nära koppling till 

ämnesområdet. 

 

1.3 Metod 

Jag har i min uppsats använt mig av rättsdogmatisk metod. Utgångspunkten i den 

rättsdogmatiska metoden ligger i studier av rättskällorna.
19

 Jag har även använt mig av 

litteraturstudier, dokumentstudier och statistik. När uppsatsen påbörjades hade jag vissa 

förkunskaper, då jag författat en mindre promemoria i ämnet. För att fördjupa denna kunskap 

använde jag mig främst av olika böcker i arbetsrätt innan jag började med att författa 

uppsatsen.  

Med litteraturstudier menar jag studier av litteratur som inte är av rättslig karaktär. Dessa 

litteraturstudier har använts för att beskriva arbetsmarknadens utveckling och flexibilisering.  

                                                 
19

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, femte upplagan, I.B.A. Institutet för bank- och affärsjuridik AB, Uppsala, 

2006, s. 178 
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Statistiken som använts är hämtad från betrodda källor som Eurostat och SCB. Med 

statistiken vill jag se hur reglerna om tidsbegränsade anställningar påverkat fördelning och 

jämställdhet mellan könen över tid sedan visstidsdirektivets tillkomst, t.ex. hur stor andel av 

kvinnorna och männen som har en anställningsform som är tidsbegränsad. Därför har jag valt 

ut statisktik med ett par års mellanrum. Då statistiken endast utgör en mindre del av uppsatsen 

finner jag det inte nödvändigt att diskutera olika faktorer som kan ha påverkat resultatet i de 

statistiska undersökningarna. Jag nöjer mig med att konstatera att läsaren bör ha i åtanke att 

siffrorna kan ha påverkats av olika faktorer och att det därför är möjligt att de inte till hundra 

procent avspeglar verkligheten. 

I arbetet med uppsatsen har jag utgått från EU-rätten, för att sedan gå vidare till att arbeta 

med svensk rätt. Arbetet med avsnitt fyra och TCO:s anmälan har skett kontinuerligt under 

tiden jag arbetat med svensk rätt och EU-rätt eftersom dokumenten bygger på rättsregler från 

båda rättssystemen. När rättsutredningen var färdig gick jag vidare till att analysera och 

diskutera det som framkommit och återkopplade till mina syften och frågeställningar. 

Slutligen sammanfattade jag mina slutsatser och gav några förslag till framtida 

undersökningar. 

De frågeställningar som rör gällande rätt besvaras främst i rättsutredningen, den första 

frågeställningen redan i avsnitt två och de andra två frågeställningar i avsnitt tre. Min 

huvudsakliga frågeställning har en nära koppling till alla avsnitt. Frågan berörs lite mer i 

avsnitt fyra, och besvaras sedan i analys- och diskussionsavsnittet. 

De dokument om TCO:s EU-anmälan som finns publicerade på fackföreningens hemsida 

har varit av stor vikt för arbetet. Anledningen till att dessa dokument är hämtade från TCO:s 

hemsida är att inget av dem publicerats formellt ännu. På kommissionens hemsida står att: 

”Om inte EU-kommissionen beslutar något annat offentliggörs dess beslut om 

överträdelseförfaranden i form av ett motiverat yttrande.”
20

 Kommissionen har inte avgett 

något motiverat yttrande ännu. De argument och rättsregler som har tagits upp i dessa 

dokument har jag ansett vara viktiga för min studie och för att besvara mina frågeställningar. 

Jag har därför använt dem både som källa till avsnitt fyra och som ett stöd för vad jag skulle 

välja att ta upp i min rättsutredning. De har också gett mig en utgångspunkt för min analys 

och diskussion eftersom dokumenten behandlar frågan om huruvida korrekt implementering 

avseende kravet åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

                                                 
20

 EU-kommissionens hemsida, http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_sv.htm, 

hämtat 2011-03-05 
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visstidsanställningar skett. Jag har även studerat den brevväxling som skett mellan 

kommissionen och svenska regeringen innan kommissionens formella yttrande kom. Jag har 

valt att inte presentera dem i uppsatsen dels av utrymmesskäl och dels för att de i princip 

innehåller samma argument som framkommer i kommissionens formella yttrande och svenska 

regeringens svar på kommissionens formella yttrande. 

Förarbeten kan vara till stor hjälp vid tolkning av lagen och för att se lagens 

bakomliggande syfte. Jag har valt att lägga störst vikt vid utskottsbetänkanden och 

propositioner som kommer i slutet av lagstiftningsprocessen.
21

 

När det gäller rättspraxis finns det alldeles för många rättsfall för att kunna presentera alla 

i en uppsats av denna omfattning. Jag har valt ut rättsfall som jag ansett vara relevanta för 

ämnet. Rättspraxis är en del av rättstillämpningen och har använts i syfte att fastställa gällande 

rätt och som stöd för olika argument. Från EU-domstolen har jag presenterat ett antal domar 

där liknande frågor tas upp. Att EU-domstolen i flera avgörande bekräftar tidigare uttalanden 

stärker prejudikatet
22

. På grund av uppsatsen omfattning har jag valt att nöja mig med att 

främst presentera viktiga frågor som tas upp i rättsfallet istället för att bekräfta vad som 

tidigare uttalats i andra rättsfall. Detsamma gäller de frågor som tagits upp i svensk 

rättspraxis. Jag vill påpeka att lagändringen som behandlas infördes 2007 och att det därför är 

brist på svensk rättspraxis från senare år. AD:s rättspraxis berör främst vikariatsanställningar, 

då detta är en tidsbegränsningsgrund som funnits länge. Rättspraxis från AD berör främst 

tolkning av svensk rätt medan EU-domstolens avgöranden handlar om frågor som rör hur 

visstidsdirektivet ska tolkas och implementeras. Jag har därför funnit EU-rättspraxis mycket 

mer intressant och av större vikt för min huvudsakliga frågeställning än svensk rättspraxis. 

Doktrin, som enligt rättskälleläran har ett något lägre värde än lag, förarbeten och 

praxis
23

, har använts för att underlätta författandet av uppsatsen och för lagtolkning. I 

doktrinen har också vissa begrepp utvecklats som jag funnit användbara. Underavsnitt som 

varit problematiska att koppla direkt till lagstiftning eller som främst syftat till att ge läsaren 

grundläggande förståelse för ämnet bygger till stor del på doktrin. 

Läsaren bör vara uppmärksam på att detta är ett ämnesområde som arbetsmarknadens 

parter och olika politiska inriktningar har intresse i och att visst material kan vara färgat av 

deras åsikter. Min avsikt är att framställa rättsläget så objektivt som möjligt. I min analys och 

                                                 
21

 Lehrberg, s. 132 ff. 

22
 Lehrberg, s. 175 

23
 Lehrberg, s. 91 
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diskussion av frågan är det dock svårt att undgå att hålla personliga åsikter utanför 

resonemanget. Jag vill därför uppmärksamma läsaren på att jag är av åsikten att arbetstagaren 

är den svagare parten på arbetsmarknaden och att arbetstagarna därför bör ha ett visst 

lagstadgat skydd. Dock anser jag inte att skyddet ska hindra möjligheten för arbetsgivare att 

utvecklas. Jag anser vidare att om det behöver göras förändringar för att anpassa 

lagstiftningen till arbetsmarknadens utveckling, så bör dessa göras utan att arbetstagarnas 

skyddsnivå sänks. 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av utrymmesskäl har jag valt att göra vissa avgränsningar. Frågan om 

implementeringen av visstidsdirektivet har en nära koppling till reglerna om 

anställningsskydd varför dessa kommer att tas upp, men ej behandlas på ett uttömmande sätt. 

Inom svensk rätt tas endast hänsyn till de regler om visstidsanställningar som finns i LAS. 

Regler i speciallagstiftning eller kollektivavtal lämnas därhän. Särskilda regler som gäller 

anställningsskydd som till exempel reglerna i semesterlagen, sjuklönelagen och AFL kommer 

inte att tas upp. Regler som gäller specifikt vid företagsöverlåtelse berörs ej. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Med tidsbegränsad anställning eller visstidsanställning menas samma sak och avser en 

arbetstagare som är anställd ”till ett visst datum, till dess en viss uppgift har utförts eller med 

anledning av en särskild händelse.
24

  

Fast anställning används som en synonym till tillsvidareanställning. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex avsnitt. 

Avsnitt 1 – Inledning: I det inledande avsnittet presenterar ämnesvalet, uppsatsens syfte och 

frågeställningar, metod, avgränsningar och disposition. Även vissa begreppsförklaringar görs. 

                                                 
24

 Definitionen är hämtad ur prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. (pdf), s. 36, som hänvisar till 

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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Avsnitt 2 – EU-rätt: I avsnittet får läsaren en överblick över den europeiska arbetsmarknaden 

och arbetsrätten, följt av en presentation av de regler och rättspraxis för tidsbegränsade 

anställningar som gäller inom EU.  

Avsnitt 3 – Svensk rätt: Avsnittet börjar med en kort presentation av tidsbegränsade 

anställningar på den svenska arbetsmarknaden och några grundläggande regler om 

anställningsskydd. Därefter följer en kort beskrivning av utvecklingen av lagen som skett med 

anledning av visstidsdirektivets implementering, med fokus på senare år. Efter det presenteras 

de tidsbegränsade anställningsformer som finns i LAS idag och de regler i svensk rätt som 

kan förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Avslutningsvis tas några 

utvalda rättsfall upp som behandlar ämnet. 

Avsnitt 4 – Frågan om korrekt implementering: TCO:s EU anmälan följs i avsnittet. 

Inledningsvis presenteras ärendets gång. Sedan följer TCO:s anmälan och rättsutredning, EU-

kommissionens formella yttrande, Svenska regeringens svar på kommissionens formella 

yttrande och TCO:s yttrande med anledning av svenska regeringens svar. Slutligen görs en 

kort presentation av de processuella reglerna vid fördragsbrottstalan och vad som väntas 

hända härnäst. 

Avsnitt 5 – Analys och diskussion: I detta avsnitt återkopplar jag till mina syften och 

frågeställningar, samt kommenterar, analyserar och för en diskussion kring uppsatsens 

rättsutredning för att kunna dra slutsatser. Jag ger också förslag på åtgärder som skulle kunna 

införas i svensk rätt för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar. 

Avsnitt 6 – Slutsatser och avslutande anmärkningar: Uppsatsen avslutas med en kort 

sammanfattning av de viktigaste slutsatserna som dragits och jag ger förslag på vad som kan 

vara intressant att undersöka i framtiden. 

 



 

 9 

2. EU-rätt 

I detta avsnitt ges en överblick över den europeiska arbetsmarknaden och arbetsrätten, följt 

av en presentation av de regler och rättspraxis för tidsbegränsade anställningar som gäller 

inom EU. 

 

2.1 Arbetsrätten i EU 

På det arbetsrättsliga området syftar unionsrättens regler främst till att ge löneskydd, skapa 

jämställdhet och ge ökad anställningstrygghet. De grundläggande bestämmelserna om fri 

rörlighet inom EU är av stor betydelse för arbetsrätten. Även koordinering av sociala 

trygghetssystem och likabehandling är viktiga för det arbetsrättsliga området.
25

 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU och därmed bunden att följa EU-rätten.
26

 

 

2.1.1 Den sociala dialogen 

Inom det socialpolitiska området ges arbetsmarknadens parter en stor roll i utvecklingen av 

nya bestämmelser. Detta är vad som kallas för den sociala dialogen. De tre stora aktörerna 

inom den sociala dialogen är: ETUC (EFS), BUSINESSEUROPE och CEEP. ETUC 

representerar arbetstagarna och har svenska medlemmar som TCO, LO och SACO. 

BUSINESSEUROPE företräder privata arbetsgivarintressen och i denna organisation är 

Svenskt Näringsliv medlem. CEEP företräder offentliga arbetsgivare och företag som är 

offentligägda. Parterna i den sociala dialogen förbehålls rätten att träffa avtal på EU-nivå. Det 

har därför varit omtvistat vilka som har rätt att delta. Det verkar inte finnas någon rätt för 

arbetsmarknadsorganisationerna att kräva att få deltaga, ”ytterst är det kommissionen och 

rådet som ansvarar för att avtalsslutande parter är tillräckligt representativa innan träffade 

avtal omsätts till direktiv”
27

.
28

 

Som nämnts ovan så har arbetet i den sociala dialogen en betydelsefull roll i utvecklingen 

av EU-arbetsrätten. Innan kommissionen lägger fram ett lagförslag ska samråd ske med 

parterna i den sociala dialogen. Inom den sociala dialogen kan arbetsmarknadens parter träffa 

                                                 
25

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, tredje upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2007, s. 362 

26
 Adlercreutz & Mulder, s. 29 

27
 Bernitz & Kjellgren, s. 367 

28
 Bernitz & Kjellgren, s. 366 f., för mer information om parters rätt att delta i sociala dialogen se mål T-135/96 

UEAPME 
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överenskommelser i form av ramavtal. Dessa är i sig inte juridiskt bindande, utan frivilliga att 

implementera enligt arbetsmarknadsparternas och medlemstaternas nationella praxis. 

Arbetsmarknadens parter kan också träffa avtal inom den sociala dialogen och sedan få det 

omsatt till EU-lagstiftning.
29

 

 

2.1.2 Utvecklingen för atypiska anställningsavtal i EU-rätten 

I EU:s medlemsstater har det skett en utveckling där andelen atypiska anställningsavtal har 

ökat på grund av färre anställningsmöjligheter och ökad arbetslöshet. Sedan länge har 

kommissionen velat främja flexibiliteten i anställningsförhållandena. Därför ville 

kommissionen att det skulle komma till stånd direktiv för bland annat visstidsanställningar 

och deltidsarbete.
 
 Kommissionen ansåg att direktiv inom dessa områden skulle kunna bidra 

till att bibehålla en hög skyddsnivå och samtidigt göra visstidsanställningar och deltidsarbete 

mer attraktivt. Kommissionen ville få kvalificerad arbetskraft att frivilligt bli mer flexibel. Att 

finna balans i att bibehålla en förhållandevis hög skyddsnivå och att skapa flexibilitet innebär 

vissa svårigheter. Huruvida flexiblare anställningsformer verkligen skapar fler arbetstillfällen 

är omdiskuterat. Risken är att det istället för att skapa fler anställningstillfällen sker en 

förändring som leder till mer otrygga anställningar. Det är av vikt att arbetstagare med en mer 

flexibel anställningsform får likvärdiga anställningsvillkor som andra arbetstagare, om 

flexibla anställningsformer ska bli allmänt accepterade.
30

 

I början av 1990-talet antogs ett direktiv om hälsa och säkerhet för tillfälligt anställda. 

Målet med direktivet (91/383/EEG) var att tillfälligt anställda skulle garanteras samma skydd 

för säkerhet och hälsa som tillsvidareanställda. I samband med detta lades även två andra 

direktivförslag fram. Dessa gick i stort ut på att arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

och deltidsanställda skulle ha samma rättigheter och garanteras samma sociala förmåner som 

arbetstagare anställda på heltid. Förslagen grundade sig bland annat i att förhindra snedvriden 

konkurrens och att öka jämställdheten, då mer än 80 % av de deltidsanställda i EU var 

kvinnor. Dessa direktivförslag antogs dock inte. Direktivförslagen aktualiserades igen hösten 

1994, men inte heller då kom något direktiv till stånd. I den sociala dialogen förhandlade 

parterna fram ett ramavtal om deltidsarbete den 6 juni 1997. Ramavtalet genomfördes som ett 

direktiv (97/81/EG), även känt som deltidsdirektivet. I slutet av 1990-talet förhandlade 

                                                 
29

 Bernitz & Kjellgren, s. 366 

30
 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, tredje upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2002, s. 278 
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parterna i den sociala dialogen även fram ett ramavtal om visstidsarbete som sedan 

genomfördes som ett direktiv (99/70/EG), känt som visstidsdirektivet.
31

 

 

2.1.3 Flexicurity 

Flexicurity är en välfärdsmodell kopplad till arbetsmarknaden, där flexibilitet och säkerhet är 

nyckelord. Modellen kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik. Målet är att ha en hög 

sysselsättningsgrad och en god ekonomisk utveckling. Flexicurity-modellen tar hänsyn till 

globaliseringen och den teknologiska utvecklingen som företag måste anpassa sig till. Detta 

gör att anställningsförhållandena och anställningsformerna måste vara mer flexibla, men 

samtidigt måste det finnas en trygghet för arbetstagarna. Modellen kännetecknas av att det ska 

vara lätt att anställa och säga upp arbetstagare, vilket ökar flexibiliteten för arbetsgivare. 

Samtidigt ska arbetslösa och arbetssökande erhålla bidrag och få hjälp att söka jobb för att öka 

tryggheten. Modellen inriktar sig mer på att skydda personer än att skydda arbeten. Modellen 

bygger på ett ständigt föränderligt arbetsliv med livslångt lärande, där individen ska utvecklas 

och därmed få större chans till arbete. Modellen syftar till att skapa lika möjligheter för alla 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. För att hitta en lösning på dilemmat, att bevara och 

förbättra företags konkurrenskraft samtidigt som den europeiska sociala modellen bibehålls 

och ser till att arbetstagarna under trygga omständigheter kan byta jobb, arbetar 

kommissionen med flexicurity.
32

 

 

2.1.4 Statistik över visstidsanställningar i EU 

Under 1990-talet ökade antalet visstidsanställningar i EU. 1990 var andelen visstidsanställda 

10 %. 1999 hade andelen anställda med visstidsanställning stigit till 13 %. Högst andel 

visstidsanställda hade då Spanien, där en tredjedel av de anställda hade en visstidsanställning. 

Fler kvinnor än män var visstidsanställda inom EU, 14 % kvinnor och 12 % män.
33

 

När visstidsdirektivet genomfördes hoppades man bland annat att det skulle vara en 

bidragande del till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. I ramavtalets allmänna 

överväganden kan man läsa att mer än hälften av de som var visstidsanställda inom 

Europeiska Unionen vid tidpunkten för genomförandet var kvinnor.
34

 

                                                 
31

 Nyström, s. 278 f., s. 281 

32
 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion, What is Flexicurity?, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=116&langId=en, hämtad 2011-02-25 
33

 Nyström, s. 281 
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2005 var andelen visstidsanställda i EU 14,5 % för anställda från 15 år och uppåt. 

Fortfarande var andelen kvinnor något högre än andelen män, 15 % jämfört med 14 %.
35

 

2009 hade andelen visstidsanställda i EU minskat till 13,5 %. Skillnaden mellan andelen 

visstidsanställda kvinnor och män hade ökat sedan 2005, 14,4 % av de arbetande kvinnorna i 

EU var visstidsanställda jämfört med 12,7 % av männen.
36

 

 

2.2 Visstidsdirektivet 1999/70/EG 

Den 18 mars 1999 ingick de europeiska branschorganisationerna UNICE, CEEP och EFS ett 

ramavtal om visstidsarbete. De överlämnade gemensamt ramavtalet till kommissionen med en 

begäran att det skulle genomföras i enlighet med artikel 4.2 i avtalet om socialpolitik, enligt 

beslut av rådet på förslag av kommissionen.
37

 Ramavtalet genomfördes genom rådets direktiv 

(99/70/EG) om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.
38

 

Implementeringsfristen för direktivet sattes till den 10 juli 2001, med möjlighet till 

förlängning med högst 1 år.
39

 I artikel 2 påtalas att medlemsstaterna har en skyldighet att 

”vidta alla nödvändiga åtgärder för att när som helst kunna garantera de resultat som åläggs 

genom detta direktiv”.
40

 

Visstidsdirektivet är ett minimidirektiv. Direktivet ger varje medlemsstat utrymme att 

utforma egna bestämmelser för att uppnå direktivets mål och syfte.
41

 ”Direktivet är bindande 

för medlemsstaterna med avseende på de resultat som ska uppnås, samtidigt som de kan välja 

form och tillvägagångssätt för genomförandet.”
42

 Genomförandet av ramavtalet får dock inte 

                                                 
35

 Jouhette, Sylvain & Romans, Fabrice, Statistics in focus. Population and social conditions, nr. 13/2006 Labour 

market, Eurostat. EU - LFS, Table 6 - Employees aged 15 and more, 2005, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-013/EN/KS-NK-06-013-EN.PDF, hämtad 

2011-02-24 

36
 Massarelli, Nicola & Wozowczyk, Monika, Data in focus. Population and social conditions, nr. 35/2010, 

Eurostat. EU – LFS, Table 4 – Employees aged 15 and older: number, average hours usually worked per week 

and share of temporary contracts (main job), by sex, 2009, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-035/EN/KS-QA-10-035-EN.PDF, hämtad 

2011-02-24 

37
 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, allmänna överväganden, p. 10 
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 Nyström, s. 281 
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 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, artikel 2 st. 1 och 2 

40
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innebära att skyddsnivån minskar för arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
43

 I 

ramavtalets allmänna överväganden kan man utläsa att tillsvidareanställning ska vara 

huvudregeln och att visstidsanställning ska tillämpas på objektiva grunder för att förhindra 

missbruk av anställningsformen.
44

 Arbetsmarknadens parter ges en stor roll både för 

genomförandet och tillämpningen av avtalet.
45

  

I ramavtalets allmänna överväganden tas även upp att mer än hälften av de som är 

visstidsanställda inom Europeiska Unionen är kvinnor. Man hoppas att visstidsdirektivet ska 

vara en bidragande del till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.
46

 

 

2.1.1 Syfte 

Syftet med ramavtalet är att garantera att icke-diskrimineringsprincipen tillämpas på 

visstidsarbete och att utgöra ett skydd för att ”förhindra missbruk som uppstår vid 

tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt eller anställningsförhållanden”.
47

 

 

2.1.2 Räckvidd 

Ramavtalet gäller ”visstidsanställda som har ett anställningskontrakt eller ett 

anställningsförhållande, enligt definitionerna i lagar, kollektivavtal eller praxis i varje 

medlemsstat.”
48

. Ramavtalet gäller inte för personal som hyrs in från 

personaluthyrningsföretag.
49

 

Arbetsmarknadens parter och/eller medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens 

parter, kan fatta beslut om att avtalet inte ska gälla i vissa speciella fall.
50

 

 

2.1.3 Definitioner 

I klausul 3 definieras begreppen visstidsanställd och jämförbar tillsvidareanställd. Med 

visstidsanställd avses ”en person som har ett anställningskontrakt eller ett 

anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och vars 

                                                 
43

 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, klausul 8 p. 3 

44
 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, allmänna överväganden, p. 6-7 

45
 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, allmänna överväganden, p. 12 

46
 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, allmänna överväganden, p. 9 

47
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 1 

48
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 2 p. 1 

49
 Dir. 1999/70/EG, ramavtal om visstidsarbete, inledning 

50
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 2 p. 2 
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längd fastställs på grundval av objektiva kriterier som att det gäller fram till visst datum, till 

dess en viss uppgift har utförs eller med anledning av en särskild händelse”
51

.  

Med jämförbar tillsvidareanställd avses ”en arbetstagare med ett anställningskontrakt 

eller ett anställningsförhållande som gäller tills vidare och som på samma arbetsplats utför 

samma arbete eller ett liknande arbete, med vederbörlig hänsyn tagen till 

kvalifikationer/yrkeskunnande”.
52

 Om det inte finns någon jämförbar tillsvidareanställd på 

arbetsplatsen, ska jämförelse istället ske enligt hänvisning i tillämpliga kollektivavtal. Finns 

inga tillämpliga kollektivavtal ska jämförelsen istället ske i enlighet med landets lagar, praxis 

eller kollektivavtal.
53

 

 

2.1.4 Klausul 5 - Bestämmelser för att förhindra missbruk 

Klausul 5 anger vad medlemsstaterna ska göra för att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar som följer på varandra. Klausulen ålägger medlemsstaterna, ”efter 

samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivavtal eller 

praxis, och/eller arbetsmarknadens parter”, att förhindra missbruk genom att införa minst en 

av de åtgärder som räknas upp i klausulen, om det inte redan finns ”likvärdiga lagliga åtgärder 

för att förhindra missbruk”. Hänsyn ska tas till branschspecifika behov och/eller till de behov 

som kan finnas hos vissa kategorier av arbetstagare. De åtgärder som räknas upp i klausulen 

är bestämmelser om: ”objektiva grunder för förnyad visstidsanställning”, ”en övre 

sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar” och ” hur många 

gånger en visstidsanställning får förnyas”.
54

 

När det är att anses lämpligt kan arbetsmarknadens parter och/eller medlemsstaterna, 

efter samråd med parterna på arbetsmarknaden, definiera när visstidsanställningar ska 

betraktas a) som på varandra följande och b) som tillsvidareanställningar.
55

 

 

2.1.5 Klausul 4 - Principen om icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering innebär att visstidsanställda bara på grund av sin 

anställningsform inte ska behandlas sämre än jämförbara tillsvidareanställda när det gäller 

                                                 
51

 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 3 p. 1 

52
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 3 p. 2 st. 1 

53
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 3 p. 2 st. 2 

54
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 5 p. 1 

55
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 5 p. 2 
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anställningsvillkor, om inte särbehandlingen är motiverad på objektiva grunder. 

Proportionalitetsprincipen (pro rata temporis-principen) ska tillämpas i förekommande fall.
56

 

Medlemsstaterna, ”efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller 

arbetsmarknadens parter” ska fastställa tillämpningsföreskrifter för klausul 4. När dessa 

fastställs ska beaktande tas till unionslagstiftning, nationell lagstiftning, praxis och 

kollektivavtal.
57

 

Kvalifikationstiden för specifika anställningsvillkor ska vara samma för visstidsanställda 

som för tillsvidareanställda arbetstagare om inte olika längd på kvalifikationstiden kan 

motiveras på objektiva grunder.
58

 

 

2.1.6 Klausul 6 - Information om anställningstillfällen 

Arbetsgivaren har, enligt direktivet, en skyldighet att lämna information om lediga tjänster i 

företaget till visstidsanställda. Detta för att garantera att visstidsanställda har samma chans till 

en tillsvidareanställning som andra arbetstagare. Informationen kan lämnas genom ett allmänt 

anslag på arbetsplatsen eller företaget. Arbetsgivaren bör också skapa gynnsamma 

förutsättningar för visstidsanställda att öka sitt yrkeskunnande, sin yrkesrörlighet och sina 

karriärmöjligheter genom att skapa möjlighet till fortbildning.
59

 

 

2.1.7 Klausul 8.3 - Genomförandebestämmelser 

Genomförandebestämmelserna i klausul 8 föreskriver bland annat att genomförandet av 

direktivet inte ska ”utgöra skälig grund för att minska den allmänna skyddsnivån” för 

visstidsanställda.
60

 

 

2.3 Praxis 

2.3.1 Mål C-53/04 Marrosu och Sardino och mål C-180/04 Vassallo
61

 

Fråga om undantag för offentlig arbetsgivare och om uppkomst av tillsvidareanställning vid 

åsidosättande av regler. 

                                                 
56

 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 4 p. 1, 2 

57
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 4 p. 3 

58
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 4 p. 4 

59
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 6 

60
 Dir. 1999/70/EG ramavtal om visstidsarbete, klausul 8 p. 3 

61
 Frågorna har i stort redan behandlats i mål C-212/04 Adeneler m.fl. och presenteras därför i avsnitt 2.3.3 
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I målen fastställer domstolen att medlemsstaterna kan använda sig av olika åtgärder för 

att förhindra missbruk av visstidsanställningar inom privat och offentlig sektor.
62

 

 

2.3.2 Mål C-144/04 Mangold 

Åldersdiskriminering och fråga om tolkning av genomförandebestämmelser. 

Målet handlar främst om åldersdiskriminering, men tar även upp frågan om tolkning av 

genomförandebestämmelser. Domstolen kommer fram till att tolkningen av klausul 5.1 är 

utan relevans i målet, och förtydligar att klausulen tydligt föreskriver att den ska förhindra 

missbruk av visstidsanställningar som följer på varandra, då det specifika fallet handlar om 

endast ett avtal om visstidsanställning som är det första avtalet om visstidsanställning mellan 

parterna.
63

  

I målet konstaterar domstolen att en sänkning av arbetstagarnas skyddsnivå kan vara 

tillåten, under förutsättning att det inte finns något samband med genomförandet av 

direktivet.
64

 Domstolen kom fram till att den nationella bestämmelse som prövades i målet 

inte stred mot klausul 8.3 då sänkningen inte hade något samband med implementeringen av 

ramavtalet, samt eftersom dess syfte var att främja sysselsättningen.
65

 Domstolen säger 

följande om genomförandebestämmelserna i direktivets klausul 8.3:  

Uttrycket genomförande, vilket används utan att närmare definieras i 

klausul 8.3 i ramavtalet, kan inte endast omfatta det ursprungliga 

införlivandet av direktiv 1999/70 och, i synnerhet, dess bilaga innehållande 

ramavtalet, utan måste omfatta alla nationella åtgärder genom vilka de 

resultat som eftersträvas med direktivet skall uppnås, inbegripet dem som 

efter det egentliga införlivandet kompletterar eller ändrar redan antagna 

nationella bestämmelser.
66

  

 

2.3.3 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. 

Fråga om åtgärder för att förhindra missbruk och fråga om begreppsdefinitioner. 

Målet rör en grekisk bestämmelse som på ytan uppfyllde direktivets krav på att förhindra 

missbruk av visstidsanställningar, men som i praktiken inte gav ett tillräckligt skydd. 

                                                 
62

 Mål C-53/04 Marrosu och Sardino, dom 2006-09-07, p. 48 och mål C-180/04 Vassallo, dom 2006-09-07, p. 33 

63
 Mål C-144/04 Mangold, dom 2005-11-22, p. 40-43 

64
 Mål C-144/04 Mangold, dom 2005-11-22, p. 52-53 

65
 Mål C-144/04 Mangold, dom 2005-11-22, p. 54 

66
 Mål C-144/04 Mangold, dom 2005-11-22, p. 51 
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Domstolen förtydligar i målet att visstidsdirektivet gäller för alla arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning, oavsett om arbetsgivaren tillhör offentlig eller privat sektor.
67

 

I detta mål har EU-domstolen, dåvarande EG-domstolen, slagit fast att medlemstaterna 

måste införa minst en av de åtgärder som tas upp i klausul 5.1 a-c.
68

 I målet konstateras att  

Klausul 5.1 a i ramavtalet skall tolkas så, att den utgör hinder för sådan 

användning av på varandra följande tidsbegränsade anställningar som enbart 

motiveras av att den föreskrivs i en allmän bestämmelse i en medlemsstats 

lag eller annan författning. Begreppet objektiva grunder i den mening som 

avses i nämnda klausul innebär tvärtom att användning av denna särskilda 

anställningsform på det sätt som anges i den nationella lagstiftningen måste 

vara motiverad av konkreta omständigheter som särskilt hänger samman 

med den aktuella verksamheten och villkoren för dess utövande.
69

. 

I samma mål önskade den nationella domstolen att dåvarande EG-domstolen skulle 

definiera ”på varandra följande”. Domstolen hänvisade till ramavtalet, att det var upp till 

medlemstaterna att i samråd med arbetsmarknadens parter definiera begreppet och att även 

definiera tillsvidareanställning.
70

 Att medlemsstaterna ska definiera begreppen innebär dock 

inte att medlemsstaterna får en obegränsad tolkningsrätt. Tolkningen av begreppen får inte 

frångå ramavtalets ändamålsenliga verkan eller syfte.
71

 Domstolen uttalade också att 

arbetsgivaren inte får ha allt för stora möjligheter att kringgå de regler som ska förhindra 

missbruk av visstidsanställningar. Det skydd som arbetstagarna ges mot missbruk av på 

varandra följande visstidsanställningar får inte riskeras.
72

 EG-domstolen kom fram till att 

klausulen ska ”/…/ tolkas så, att den utgör hinder för nationell lagstiftning som den som är 

aktuell i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken endast tidsbegränsade 

anställningsavtal eller anställningsförhållanden mellan vilka det inte förflyter mer än 20 

arbetsdagar skall anses vara ”på varandra följande” i den mening som avses i nämnda 

klausul.”
73

.  

                                                 
67

 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 54, se även p. 55-57 frågan har också behandlats i mål C-

53/04 Marrosu och Sardino, dom 2006-09-07 och mål C-180/04 Vassallo, dom 2006-09-07 

68
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 80 

69
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 75 (se även p. 69-74) 

70
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 76-89 

71
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 82 

72
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 88 

73
 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 89 
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I målet påpekar domstolen också att medlemsstaterna enligt klausul 5 inte åläggs någon 

skyldighet att införa regler om att visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning.
74

 

 

2.3.4 Mål C-268/06 Impact 

Fråga om direktivet har direkt effekt om det inte implementerats i rätt tid. 

I detta mål från 2006 fastslår EU-domstolen att klausul 5.1 i visstidsdirektivet ”inte kan 

åberopas av enskild inför nationell domstol”, då den inte är tillräckligt ovillkorlig och precis 

för att ha direkt effekt.
75

 Domstolen säger att trygghet i anställningen ska anses utgöra en stor 

del av arbetstagarskyddet, och att visstidsanställningar bara under speciella omständigheter 

motsvarar arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov.
76

 Ramavtalets syfte att förhindra 

missbruk av visstidsanställningar som följer på varandra ansågs ha kringgåtts av 

medlemstaten i målet, då en förlängning av ett avtal om visstidsanställning skett med åtta år 

under tiden mellan implementeringsfristen löpt ut och fram till dess att lagen genom vilken 

implementering av direktivet skett trätt i kraft.
77

  

I samma dom fastslås att klausul 4 i ramavtalet kan åberopas av enskild inför nationell 

domstol.
78

 Domstolen förtydligar också vad som kan ingå i begreppet anställningsvillkor i 

klausul 4.1: ”Klausul 4 i ramavtalet ska tolkas så, att de anställningsvillkor som avses i 

nämnda klausul omfattar villkor avseende lön och pensioner som härrör från 

anställningsförhållandet, med undantag för villkor avseende pensioner som härrör från ett 

lagstadgat socialt trygghetssystem.”
79

 

 

 

2.3.5 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl. 

Fråga om tolkning av begrepp i visstidsdirektivets klausul 5.1 och klausul 8.3. 

I målet ges en definition av begreppet ”likvärdiga lagliga åtgärder” i visstidsdirektivets 

klausul 5.1. Domstolen uttalar att begreppet ”likvärdiga lagliga åtgärder” är menat att syfta till 

                                                 
74

 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 91-95, 101, frågan har också behandlats i mål C-53/04 

Marrosu och Sardino, dom 2006-09-07 och mål C-180/04 Vassallo, dom 2006-09-07 

75
 Mål C-268/06, Impact, dom 2008-08-15, p. 79 (se även p. 69-80) 

76
 Mål C-268/06, Impact, dom 2008-08-15, p. 87 med hänvisning till mål C-144/04 Mangold, dom 2005-11-22 p. 

64 och Mål C-212/04, Adeneler m.fl., dom 2006-07-04, p. 62 

77
 Mål C-268/06, Impact, dom 2008-08-15, p. 81-92 

78
 Mål C-268/06, Impact, dom 2008-08-15, p. 68 (se även p. 59-67) 

79
 Mål C-268/06, Impact, dom 2008-08-15, p. 134 
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alla åtgärder i nationell rätt ”som i likhet med de åtgärder som anges i nämnda klausul är 

avsedda att verkligen förhindra att användningen av på varandra följande kontrakt eller 

förhållanden avseende visstidsanställning missbrukas.”.
80

 En nationell bestämmelse kan i 

kombination med andra bestämmelser anses likvärdig med de åtgärder som räknas upp i 

visstidsdirektivets klausul 5.1 a-c om det ger arbetstagarna ett faktiskt skydd mot missbruk.
81

 

Begreppet objektiva grunder avser, som tidigare fastställts i rättspraxis, konkreta och 

precisa omständigheter som kännetecknar en viss verksamhet och därför kan motivera 

användandet av visstidsanställningskontrakt som följer på varandra i det specifika 

sammanhanget. Sådana konkreta omständigheter kan vara ”den särskilda beskaffenhet som 

utmärker de arbetsuppgifter som har föranlett kontraktens ingående och dessa uppgifters natur 

eller, i förekommande fall, av en medlemsstats strävan efter att uppnå ett berättigat 

socialpolitiskt mål”.
82

 Allt för generella och ospecifika bestämmelser om tillåtligheten att ingå 

visstidsanställningar som följer på varandra kan inte anses vara förenliga med direktivet.
83

 

EU-domstolen prövar också frågan om hur den minskning av arbetstagarnas skyddsnivå 

som avses i klausul 8.3 i visstidsdirektivet ska tolkas. Domstolen kommer fram till att 

minskningen ”ska prövas i förhållande till den allmänna skyddsnivå som gällde i den berörda 

medlemsstaten för såväl arbetstagare som ingått på varandra följande 

visstidsanställningskontrakt, som arbetstagare som ingått ett första eller enda 

visstidsanställningskontrakt.”
84

 

                                                 
80

 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl., dom 2009-04-23, p. 76 

81
 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl., dom 2009-04-23, p. 77 

82
 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl., dom 2009-04-23, p. 96 

83
 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl., dom 2009-04-23, p. 97-100 

84
 Förenade målen C-378/07 - C-380/07 Angelidaki m.fl., dom 2009-04-23, p. 121 
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3. Svensk rätt 

I avsnittet ges en överblick över tidsbegränsade anställningar på den svenska 

arbetsmarknaden och några grundläggande regler om anställningsskydd. Därefter följer en 

kort beskrivning av utvecklingen av lagen som skett med anledning av visstidsdirektivets 

implementering, med fokus på 2007 års lagändring. Efter det presenteras de tidsbegränsade 

anställningsformer som finns i LAS idag och de regler i svensk rätt som kan anses förhindra 

missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Avslutningsvis tas några utvalda 

rättsfall upp. 

 

3.1 Tidsbegränsade anställningar i Sverige 

3.1.1 Arbetsmarknadens förändring 

I Sverige ökade antalet tidsbegränsade anställningar under 1990-talet. De fasta jobben 

minskade samtidigt. Detta tros ha samband med lågkonjunkturen i början av 1990-talet då 

många arbetstagare förlorade sina jobb. Ökningen av antalet tidsbegränsade anställningar kan 

också ha samband med samhällsförändringar som påverkar hur produktionen organiseras. Vid 

lågkonjunktur vågar arbetsgivaren inte erbjuda fasta anställningar och arbetstagarna är 

beredda att acceptera anställningar som är tidsbegränsade på grund av den höga 

arbetslösheten. Arbetstagarna föredrar generellt sett fasta anställningar, medan arbetsgivarna 

ser stora fördelar med tidsbegränsade anställningar. Vanliga argument från arbetsgivarnas sida 

är att tidsbegränsade anställningar ökar flexibiliteten på arbetsplatsen och att en ökad 

flexibilitet ger positiva effekter på lönsamhet, tillväxt och effektivitet. Arbetsgivarna hävdar 

också att en tidsbegränsad anställning är ett bra sätt för arbetstagare att komma in på 

arbetsmarknaden. Den svenska arbetsrätten ses ofta som ett hinder för flexibilitet.
85

 

I diskussionen kring flexibilitet dominerar arbetsgivarperspektivet. Om arbetsgivarna vill 

ha flexibilitet så måste arbetstagarna anpassa sig och bli flexibla. Att flexibilitetsbehovet ökar 

kan antas bero på att konkurrensen i näringslivet ökat till följd av ekonomins globalisering.
86

  

Andelen tidsbegränsade anställningar har också samband med landets lagstiftning. En 

restriktiv lagstiftning om tillsvidareanställningar innebär att en större andel av arbetstagarna i 

landet har en tidsbegränsad anställning än i länder med liberal lagstiftning. Länder som 

Danmark, Storbritannien och Irland som har en liberal lagstiftning har en förhållandevis låg 

                                                 
85

 Håkansson, Kristina i Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red.), s. 301 ff. 

86
 Furåker, Bengt i Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red.), s. 73 ff. 
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andel tidsbegränsat anställda, medan Spanien som har en restriktiv lagstiftning har en 

förhållandevis hög andel tidsbegränsat anställda.
87

 

Tidsbegränsade anställningar är även ett sätt för företag att variera den mängd arbete som 

utförs. Detta kallas kapacitetsflexibilitet. Olika tidsbegränsade anställningsformer kan i olika 

hög grad användas i flexibilitetssyfte. Säsongsanställningar har en hög flexibilitetsfunktion. 

Provanställningar och vikariat har ingen eller mycket liten flexibilitetsfunktion. Inom den 

offentliga sektorn, som inte drivs av konkurrens, är vikariat därför den vanligaste 

tidsbegränsade anställningsformen.
88

 

 

3.1.2 Statistik över visstidsanställningar i Sverige 

Under 1990-talet ökade andelen visstidsanställda från 10,1 % 1990 till 15,9% 1999. 2001 

hade det skett en minskning av andelen visstidsanställda till 14,8 %. Fler kvinnor än män hade 

en tidsbegränsad anställning.
89

 

2005 var andelen visstidsanställda i Sverige 16,1 % för anställda från 15 –74 år. Fortfarande 

var andelen kvinnor med tidsbegränsad anställning högre än andelen män, 17,8 % jämfört 

med 14,3 %.
90

 

2010 var andelen anställda med tidsbegränsad anställning 17 %. Fler kvinnor än män 

hade 2010 en visstidsanställning i Sverige, 17,6 % av kvinnorna och 14 % av männen.
91

 

 

3.1.3 Förbud mot diskriminering 

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning syftar till att motverka diskriminering av dessa 

arbetstagare gällande löne- och anställningsvillkor.
92

 

 

                                                 
87

 Håkansson, Kristina i Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red.), s. 307 ff. 
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3.2 Lag om anställningsskydd 

Lagen om anställningsskydd behandlar grundläggande regler till skydd för arbetstagarna. 

Lagen är tvingande till arbetstagarnas fördel, vilket innebär att ett avtal som inskränker eller 

upphäver en i LAS angiven rättighet för en arbetstagare är ogiltigt.
93

 Lagen syftar till att öka 

anställningstryggheten bland annat genom uppsägningsskydd, turodningsregler, företrädesrätt 

och regler om lön. ”En viktig princip i LAS är att anställningstryggheten ska öka ju längre 

arbetstagaren är kvar i anställningen.”
94

  

 

3.2.1 Semidispositivitet 

Lagen om anställningsskydd är semidispositiv med EU-spärr, vilket innebär att avvikelser 

från vissa av reglerna i lagen får ske genom kollektivavtal så länge de inte frångår de regler 

som ställts upp i EU-direktiv. Arbetsmarknadens centrala organisationer kan därigenom 

anpassa lagens bestämmelser så länge arbetstagarskyddet inte urholkas.
95

 Om arbetsgivaren är 

bundet av ett sådant kollektivavtal ska det tillämpas även på oorganiserade arbetstagare.
96

 

 

3.2.2 Tillsvidareanställning som huvudregel 

Enligt LAS finns det i Sverige tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning (4 §), 

tidsbegränsad anställning (5 §) och provanställning (6 §).
97

 Huvudregeln i svensk rätt idag är 

att anställningsavtal ska gälla tillsvidare, om inget annat avtalats. I vissa fall får avtal om 

tidsbegränsad anställning och provanställning träffas.
98

 

 

3.2.3 Upphörande av anställningsavtal 

En tillsvidareanställning kan sägas upp av endera av parterna i avtalsförhållandet, det vill säga 

arbetsgivaren eller arbetstagaren. Anställningsavtalet upphör då att gälla efter viss 

uppsägningstid.
99

 Uppsägning är en ensidig rättshandling och blir gällande utan motpartens 

samtycke. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad i enlighet med 

LAS 7 §, och kan ha samband med arbetstagarens personliga förhållanden eller arbetsbrist.  

                                                 
93
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Om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan denne 

med stöd av LAS 18 § avskeda arbetstagaren. Anställningsavtalet upphör då att gälla utan att 

någon uppsägningstid iakttas.
100

 Arbetstagaren har en motsvarande rättighet att omdelbart 

frånträda sin anställning om ”arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetstagaren”.
101

 

En tidsbegränsad anställning upphör som huvudregel när arbetet är slutfört eller vid 

anställningsavtalets utgång. Arbetsgivaren ska dock lämna besked till arbetstagaren om att 

fortsatt arbete inte kommer att erbjudas och varsla arbetstagarens lokala 

arbetstagarorganisation. I undantagsfall kan en tidsbegränsad anställning sägas upp i förtid, 

t.ex. vid grova kontraktsbrott.
102

 I tidigare förarbeten har uppsägning av tidsbegränsad 

anställning kunnat ske om det ansetts vara oskäligt betungande att avtalet skulle bestå.
103

 

 

3.2.4 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

Vid uppsägning måste arbetsgivaren pröva om det istället för att säga upp arbetstagaren går 

att omplacera denne enligt LAS 7 § 2 st. Omplaceringsskyldigheten gäller inom hela företaget 

till ledigt arbete som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. En viss inskolningstid 

måste accepteras av arbetsgivaren.
104

 Omplacering av arbetstagare har företräde framför 

återanställningsrätt.
105

 För tidsbegränsat anställda föreligger ingen omplaceringsskyldighet.
106

 

 

3.3 Implementering av visstidsdirektivet 

3.3.1 Första bedömningen 

Med anledning av visstidsdirektivet gjordes en utredning av svensk rätt. Enligt utredningen 

behövde inga åtgärder vidtas för att genomföra klausul 5 i visstidsdirektivet i svensk rätt. 

De befintliga reglerna ansågs, på ett bra sätt, balansera behovet av anställningstrygghet för 

arbetstagaren och arbetsgivarens behov av att använda tidsbegränsade anställningar. 
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Begränsningsreglerna i LAS kombinerat och rättspraxis ansågs ge skydd mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar.
107

 

 

3.3.2 Den socialdemokratiska regeringens mellanlösning 

Innan 2007 års lagändringar av 5 § LAS fanns det en lagändring gjord av den 

socialdemokratiska regeringen, som hade antagits av riksdagen. Lagändringen hann dock 

aldrig träda i kraft, den skulle ha trätt i kraft den första juli 2007.
 108

 Arbetslivsinstitutets 

utredning som publicerades 2002 låg till grund för lagändringen. I utredningen skulle 

Arbetslivsinstitutet ”se över den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyller kraven på 

trygghet och inflytande för de anställda inom ramen för en flexibel och effektiv 

arbetsmarknad”.
109

 Utredningen och lagändringen gjordes mot bakgrund av unionsrätten och 

visstidsdirektivet sammanfattas i propositionen.
110

 Enligt lagändringen som detta ledde fram 

till skulle avtal om tidsbegränsad anställning kunna träffas för fri visstidsanställning, vikariat, 

arbete när arbetstagaren fyllt 67 år och provanställning. Den socialdemokratiska regeringen 

ville också göra ändringar i företrädesrätten och införa en tidsgräns för hur länge en 

visstidsanställning skulle få pågå.
111

 Regeringen hade uppmärksammat att de gällande 

reglerna möjliggjorde för arbetsgivare att ha en arbetstagare anställd hos sig under mycket 

lång tid genom att stapla och kombinera olika former av tidsbegränsad anställning. 

Ändringarna syftade därför till att motverka att tidsbegränsad anställningar skulle pågå under 

lång tid hos en och samma arbetsgivare.
112

 Med stöd av LAS skulle en arbetstagare aldrig 

kunna vara tidsbegränsat anställd mer än 50 månader under en period om fem år.
113
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3.3.3 Borgerliga regeringens förslag till 2007 års lagändringar
114

 

De senaste ändringarna i LAS rörande tidsbegränsade anställningar infördes 2007 och syftade 

till att öka möjligheterna att avtala om tidsbegränsade anställningar. Även 

tidsbegränsningsgrunderna förändrades.
115

 Flera olika tidsbegränsade anställningsformer 

sammanfördes till en gemensam, allmän visstid, för att göra systemet mer överblickbart.
116

 

Flertalet av ändringarna i den borgerliga regeringens förslag var avsedda att korrigera de 

ändringar som antagits under den socialdemokratiska regeringens tid, men som ännu inte trätt 

i kraft, varför regeringen fann det lämpligt att de nya ändringarna skulle börja gälla från 

samma tidpunkt, 1 juli 2007, som de tidigare beslutade ändringarna.
117

 Exempelvis ändrades 

den socialdemokratiska regeringens förändringar av kvalifikationstiden för företrädesrätt 

tillbaka till dess ursprungliga stadgande.
118

 

I propositionen sammanfattas visstidsdirektivets bestämmelser och regeringen säger att 

vissa av ändringarna föreslås med anledning av visstidsdirektivet.
119

 

2007 års lagändringar motiveras med att regeringen ville öka flexibiliteten i lagen och 

underlätta för arbetsgivaren att anställa tidsbegränsat för att ersätta tillfälligt frånvarande 

personal och för att fylla arbetskraftsbehov vid tillfälliga arbetstoppar. Tillsvidareanställning 

skulle även i fortsättningen vara grunden på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar 

ansågs dock vara ett bra sätt för arbetstagare, med liten eller ingen arbetslivserfarenhet, att 

komma in i arbetslivet.
120

 Genom att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden hoppades 

regeringen även kunna öka sysselsättningen.
121

 

Regeringen tar också upp de föreslagna ändringarna i ett jämställdhetsperspektiv, då det 

främst är kvinnor som har tidsbegränsad anställning. Regeringen såg att förslaget att öka 

möjligheterna att träffa avtal om anställning för begränsad tid kunde uppfattas innebära en 

risk för att kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle försämras. Regeringen konstaterade 

dock att det även är många kvinnor som står utanför arbetslivet. Således bedömdes förslaget i 
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sin helhet underlätta för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och därmed få större 

ekonomisk trygghet.
122

 

Enligt regeringen finns det ingen anledning att inför någon yttersta gräns för hur länge en 

arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd. Regeringen tror att det kommer att bli ovanligt att 

arbetsgivare kombinerar olika typer av tidsbegränsade anställningar för samma arbetstagare. 

”Om det emellertid skulle visa sig att många arbetstagare har tidsbegränsade anställningar hos 

samma arbetsgivare under avsevärd tid har regeringen anledning att på nytt överväga 

frågan.”
123

 Regeringen vill dock införa en regel som gör att en arbetstagare kan vara anställd 

hos samma arbetsgivare som längst två år inom en femårsperiod för anställningsformerna 

allmän visstid och vikariat, vilket innebär max fyra år under en femårsperiod. Denna 

tidsperiod anser regeringen hindrar missbruk av visstidsanställningar.
124

 Den långa 

tidsperioden som en arbetstagare kan ha en visstidsanställning motiveras med att regeringen 

vill öka flexibiliteten för arbetsgivaren och att en tidsbegränsad anställning generellt sett inte 

kan avbrytas innan det att den avtalade tiden löpt ut, varför tryggheten ökar för arbetstagare 

som är tidsbegränsat anställda för en längre period.
125

 Utskottet höll med om detta i 

betänkandet.
126

  

I utskottsbetänkandet yrkade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på 

avslag av propositionen. De rödgröna partierna uttryckte en stor oro för att arbetstagarnas 

trygghet skulle försämras, då anställningsskyddet är starkt kopplat till tillsvidareanställning. 

Yrkandena från de rödgröna partierna avslogs. Även flera andra remissinstanser uttryckte oro 

över de föreslagna reglerna, däribland TCO. Utskottet ansåg att de av regeringen föreslagna 

reglerna gav bättre möjlighet för arbetsgivare att anställa för begränsad tid, vilket ökade 

flexibiliteten och underlättade för arbetsgivaren vid anställningstillfället. Utskottet uttalade 

vidare att: ”Tidsbegränsade anställningar spelar en mycket viktig roll för att arbetsgivare ska 

kunna anställa tillfälligt vid arbetstoppar och för att de ska kunna ersätta tillfälligt frånvarande 

personal.”. I betänkandet uttalar utskottet också att tidsbegränsade anställningar är ett bra sätt 

för arbetstagare att komma in på arbetsmarknaden.
127

 

 

                                                 
122

 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 47 f. 

123
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 32 

124
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 28 och 31  

125
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 27 

126
 Bet. 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 

127
 Bet. 2006/07:AU14 



 

 27 

3.4 Tidsbegränsade anställningsformer i LAS 

När avtal om tidsbegränsad anställning får träffas har preciserats i lag för att förhindra 

missbruk av möjligheten att träffa sådana anställningsavtal.
128

 De tidsbegränsade anställningar 

som tillåts enligt svensk rätt idag är: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, arbete 

då arbetstagaren fyllt 67 år och provanställning. För allmän visstidsanställning och vikariat 

finns det en övre tidsgräns för hur länge en arbetstagare kan vara anställd hos samma 

arbetsgivare innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning, den så kallade 

viktstoppsregeln.
129

 Andra tidsbegränsningsgrunder än de i LAS finns.
130

 

 

3.4.1 Lagregler för visstidsanställda som anställts före 1 juli 2007 

För arbetstagare anställda före 1 juli 2007 gäller de äldre lagreglerna om tidsbegränsade 

anställningar, om de inte ersatts genom kollektivavtal. Hur stort antal anställda det är som 

omfattas av de gamla lagreglerna är svårt att veta.
131

 

 

3.4.2 Allmän visstidsanställning 

För allmän visstidsanställning krävs ingen objektiv grund för att anställningsformen ska anses 

vara tillåten. Arbetsgivaren behöver således inte ange några skäl till varför anställningen ska 

vara tidsbegränsad istället för en tillsvidareanställning.
132

 Utgångspunkten är att det ska vara 

lätt för arbetsgivaren att anställa. Den borgerliga regeringen ansåg också att en längre 

tidsbegränsad anställning skulle innebära en ökad trygghet för arbetstagaren eftersom en 

tidsbegränsad anställning i normalfallet inte kan avbrytas innan den avtalade anställningstiden 

löpt ut. Regeringens avsikt med anställningsformen är att den ska användas för att täcka 

tillfälliga arbetskraftsbehov. Så länge tidsgränsen på två år inom en femårsperiod inte 

överskrids finns det dock inget som hindrar att arbetsgivare väljer att använda 

anställningsformen för att täcka ett permanent behov av arbetskraft.
 133

 Anställningsformen 

kan även användas för att fylla ett vikariatsbehov.
134
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3.4.3 Vikariat 

För vikariat krävs att vikariatet är äkta, det vill säga att det kan härledas till en specifik tjänst 

eller person och att det täcker arbetsgivarens behov av arbetskraft. Anknytningen mellan den 

befattningen vikariatet rör och vikarien behöver bara var indirekt, exempelvis anställning i 

vikariepool. Att anställa en vikarie som regelbundet och i stor utsträckning utför andra 

arbetsuppgifter än ordinarie befattningsinnehavare kan innebära ett kringgående av reglerna 

om vikariat.
135

 Regeringen anser inte att reglerna om vikariat bör tillämpas annorlunda än de 

gjort tidigare, utöver införandet av viktstoppsregeln. Med de nya reglerna kan en arbetstagare 

vara anställd för vikariatsändamål i totalt fyra år under en femårsperiod, varav två år i 

anställningsformen vikariat.
136

 

 

3.4.4 Säsongsarbete 

I propositionen föreslog regeringen att det inte ska finnas någon tidsbegränsning för 

anställningsformen säsongsarbete. ”Någon ändring i förhållande till möjligheten att träffa 

avtal om tidsbegränsad anställning för viss säsong om det föranleds av arbetets särskilda 

beskaffenhet är inte avsedd.”
137

 Med säsongsarbete avses samma sak som tidigare avsetts med 

säsongsarbete, det vill säga arbete för viss säsong som ska föranledas av ”arbetets särskilda 

beskaffenhet”.
138

 I de äldre förarbetena ska en säsongsanställning i normalfallet ha en 

anställningstid på några få månader.
139

 I rättspraxis har säsongsanställning kopplats till arbete 

som bara kan bedrivas under en viss tid på året.
140

 

 

3.4.5 Arbetstagare som fyllt 67 år 

En arbetstagare har rätt att stanna kvar i sin anställning till och med den sista dagen i den 

månad arbetstagaren fyller 67 år. Arbetsgivaren kan då skriftligen lämna besked minst en 

månad innan denna tidpunkt om att arbetstagaren inte får kvarstå i anställningen.
141

 När 
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arbetstagaren fyllt 67 år får avtal om tidsbegränsad anställning träffas. I lagen uppställs ingen 

gräns för hur länge en anställning i denna anställningsform får pågå.
142

 

 

3.4.6 Provanställning 

Provanställning är till för att arbetsgivaren ska kunna testa arbetstagarens lämplighet för 

arbete och anställningsformen ska inte användas för att täcka ett tillfälligt arbetskraftsbehov 

hos arbetsgivaren. En tidsbegränsad anställning ska inte föranledas av en provanställning.
143

 I 

normalfallet tillåts inte en arbetsgivare att provanställa en arbetstagare upprepade gånger. 

Dock kan det tillåtas om det rör sig om arbetstagare som får helt andra arbetsuppgifter eller 

andra speciella omständigheter.
144

 En provanställning får vara i max sex månader. 

Anställningen kan avbrytas innan prövotiden löpt ut om inte parterna avtalat om annat.
145

 Om 

provanställningen avbryts i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning har 

arbetsgivaren ingen skyldighet att ange saklig grund och inte heller någon 

omplaceringsskyldighet.  

 

3.4.7 Intermittent anställning, behovsanställning och timanställning 

Intermittent arbete är arbete som är osammanhängande. Det kan exempelvis handla om att 

någon anställs för snöröjning under en dag.
146

 Intermittenta anställningar anses vid varje 

anställningstillfälle innebära en ny anställning. Behovsanställning är en form av intermittent 

anställning och innebär att arbetstagaren anmält intresse att arbeta och att arbetsgivaren vid 

behov av tillfällig arbetskraft kan kalla in denne att utföra arbete. Intermittenta anställningar 

räknas inte upp som en legal tidsbegränsningsgrund, men anställningsformen kan möjligtvis 

anses falla under allmän visstidsanställning.
147

 

Det är vanligt förekommande med så kallade timanställningar. Arbetstagaren är då 

anställd för ett visst antal timmar, till exempel 12 timmar per vecka. En timanställning kan 

även vara utformad som en behovsanställning. Timanställningen räknas inte upp som en legal 

tidsbegränsningsgrund, utan borde vara att anse som en form av tillsvidareanställning.
148
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3.4.8 Längstanställning och anställning för relativt bestämd tid 

En längstanställning innebär en anställning som ska gälla tillsvidare, dock längst till en 

förutbestämd tidpunkt. Denna anställningsform ska enligt rättspraxis och lagförarbeten anses 

vara förenlig med LAS 4 §.
149

 Här har parterna avtalat om en uppsägningsmöjlighet och 

denna tidsbegränsade anställning kan sägas upp i förtid med lagstadgad uppsägningstid för en 

tillsvidareanställning. Uppsägning från arbetsgivarens sida måste då vara sakligt grundad. En 

längstanställning kan ses som en kombination av visstidsanställning och 

tillsvidareanställning.
150

 

Ett avtal om anställning för relativt bestämd tid innebär att anställningsavtalet löper tills 

vidare, men att det finns en avtalad stupstock som innebär att anställningen kommer att 

upphöra vid en viss händelse. Någon uppsägning krävs då inte. Som exempel kan ges avtal 

om vikariatsanställning som gäller till dess ordinarie befattningsinnehavare återgår i tjänst.
151

 

 

3.5 Hinder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
152

 

3.5.1 Regler om automatisk övergång till tillsvidareanställning 

För allmän visstidsanställning och vikariat finns det, som redan nämnts, en viktstoppsregel 

innan den tidsbegränsade anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Den nuvarande 

lydelsen trädde i kraft 1 juli 2007 för allmän visstid och 1 januari 2008 för vikariat
153

. 

Gränsen för vardera av de två anställningsformerna, allmän visstid och vikariat, är två år inom 

en ram på fem år. Överskrids gränsen så övergår den tidsbegränsade anställningen till en 

tillsvidareanställning.
154

 Övergången till tillsvidareanställning sker automatiskt. Lagstiftaren 

har lämnat det upp till rättstillämpningen av avgöra vilken sysselsättningsgrad anställningen 

bör ha efter övergången. Vid beräkning av kvalifikationstid för de två tidsbegränsade 

anställningsformerna, ska tiden beräknas separat. För allmän visstid räknas inte tidigare 

tidsbegränsade anställningar in, utan kvalifikationstiden gäller endast allmän 

                                                 
149

 Lunning & Toijer, s. 168, med hänvisning till prop. 1996/97:16 s. 34 f, AD 1990 nr. 98 och AD 1997 nr. 42 

150
 Lunning & Toijer, s. 171, 173 

151
 Lunning & Toijer, s. 171, se även 1997 nr. 42 

152
 Regeringen anser att de regler som tas upp i detta avsnitt bidrar till att förhindra missbruk och använder dem 

som argument för att visstidsdirektivets krav på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar ska anses vara uppfyllda. Huruvida dessa regler verkligen förhindrar missbruk av 

tidsbegränsade anställningar diskuteras i avsnitt 5. 

153
 SFS 2007:390, SFS 2007:391 

154
 LAS 5 § 2 st. 



 

 31 

visstidsanställning. För vikariat ska dock tidigare vikariatsanställningar räknas in i 

kvalifikationstiden. Reglerna innebär att ett tvåårigt vikariat kan följas av två år i allmän 

visstidsanställning.
155

 

En provanställning kan vara i högst sex månader. Om arbetsgivaren inte meddelat 

arbetstagaren att provanställningen avbryts i förtid eller att den inte kommer att övergå i en 

tillsvidareanställning, så sker en automatisk övergång från provanställning till 

tillsvidareanställning. Vill arbetstagaren inte att anställningen ska övergå till en 

tillsvidareanställning måste han meddela arbetsgivaren om detta innan prövotidens slut.
156

 

För säsongsanställning och anställning av arbetstagare över 67 år finns ingen övre gräns 

för hur länge den tidsbegränsade anställningen kan pågå.
157

 

 

3.5.2 Arbetsgivarens informationsplikt till tidsbegränsat anställda om lediga tjänster 

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att informera tidsbegränsat anställda arbetstagare 

om lediga provanställningar och tillsvidareanställningar. Informationsplikten kan fullgöras 

genom att informationen ”görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen”.
158

 

 

3.5.3 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt till återanställning gäller för arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Även arbetstagare som är tidsbegränsat anställda enligt LAS 5 § och som inte får fortsatt 

anställning på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten är 

dock förknippad med viss kvalifikationstid, arbetstagaren måste ha varit anställd hos 

arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. För företrädesrätt 

till ny säsongsanställning är kvalifikationstiden sex månader under de senaste två åren. 

Arbetstagaren måste även ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.
159

 Från 

företrädesrätten undantas arbetstagare som fyllt 67 år.
160

 

Företrädesrätten gäller nio månader från den dag då arbetsgivaren lämnar besked om att 

tidsbegränsad anställning ska upphöra enligt LAS 15 § eller den tidpunkt då uppsägning enligt 
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LAS 7 § skett. Företrädesrätten gäller för den driftsenhet och det kollektivavtalsområde 

arbetstagaren var anställd inom vid upphörandet av den tidigare anställningen.
161

 

Rätten till återanställning blir endast aktuell när arbetsgivaren planerar att nyanställa. 

Organisationsförändringar och olika arbetsledningsbeslut som t.ex. omplaceringar påverkar 

inte företrädesrätten.
162

 Det är arbetsgivaren som väljer hur verksamheten ska organiseras och 

arbetsgivaren tillåts därmed att hyra in personal från bemanningsföretag utan att det behöver 

ses som ett kringgående av LAS regler.
163

 Arbetsgivaren har ingen skyldighet att nyanställa 

även om det uppkommer ett arbetskraftsbehov innan företrädesrättsperiodens slut. Den nya 

anställning som erbjuds med anledning av företrädesrätten behöver heller inte ha samma form 

som arbetstagarens tidigare anställning. Det finns inga krav på vilken anställningsform den 

anställning som erbjuds ska ha.
164

  

Arbetstagaren måste anmäla anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att den ska 

bli gällande. Får arbetstagaren ett erbjudande om återanställning som han antar så har 

arbetstagaren rätt till skälig övergångstid innan den nya anställningen behöver påbörjas. 

Avvisar arbetstagaren ett erbjudande om återanställning som han rimligen borde ha accepterat 

så har arbetstagaren förlorat sin rätt till återanställning.
165

 

Vid företrädesrätt till återanställning bedöms turordningen efter arbetstagarens sammanlagda 

anställningstid hos arbetsgivaren, där en längre anställningstid ger företräde framför en 

kortare. Senioritetsprincipen tillämpas vid lika anställningstid.
166

 

 

3.5.4 Arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbetstagarorganisation 

I vissa fall har arbetsgivaren en skyldighet att underrätta arbetstagarorganisation om 

tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska, enligt lagen, 

underrätta lokal arbetstagarorganisation om de avtal om tidsbegränsad anställning han träffar 

när anställningstiden är längre än en månad.
167

 När arbetsgivare enligt LAS 15 § lämnar 

besked om att tidsbegränsad anställning ska upphöra, ska arbetsgivaren också varsla 

arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation. Med anledning av beskedet har den lokala 
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arbetstagarorganisationen då rätt till överläggning med arbetsgivaren.
168

 Motsvarande 

rättigheter har den lokala arbetstagarorganisationen när arbetsgivaren tänker lämna besked till 

en arbetstagare om att provanställning inte kommer övergå i en tillsvidareanställning eller när 

provanställning avbryts i förtid.
169

 

 

3.5.5 Överträdelse av reglerna i LAS 

Om ett anställningsavtal, i strid med reglerna i LAS 4 § 1 st., har tidsbegränsats kan domstol 

förklara att anställningsavtalet ska gälla tills vidare på arbetstagares yrkan i enlighet med LAS 

36 §.
170

 Dessutom kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt LAS 38 § om det inte 

föreliggen någon i LAS angiven grund för tidsbegränsningen av anställningsavtalet.
171

 

Skadestånd som dömts ut för otillåtna visstidsanställningar har i AD:s praxis inte varit lägre 

än de för tillsvidareanställningar.
172

 

 

3.6 Praxis 

3.6.1 Tillsvidareanställning om inget annat avtalats 

Vid avgörande om vilken anställningsform som föreligger görs bedömning i första hand 

utifrån avsikten bakom parternas avtal.
173

 Om arbetsgivaren vid anställningstillfället inte 

klargjort att anställningen är för begränsad tid så ska arbetstagaren presumeras vara anställd 

tills vidare. Enligt AD:s praxis är det den part som vill göra gällande att anställningsavtalet 

gäller något annat än tillsvidareanställning som har bevisbördan.
174

 

 

3.6.2 Starkt anställningsskydd i lång tidsbegränsad anställning 

AD har i ett rättsfall från 2007 uttalat att arbetstagaren under avtalstiden kan anses ha ett 

starkare anställningsskydd i en tidsbegränsad anställning än i en tillsvidareanställning, då ett 

avtal om tidsbegränsad anställning som huvudregel inte kan sägas upp i förtid. Avtalstiden för 

tidsbegränsade anställningar är därför vanligen relativt kort och överblickbar. I rättsfallet hade 

en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I hans anställningsavtal stod att 

                                                 
168

 LAS 30 a § 

169
 LAS 31 § 

170
 LAS 36 § 

171
 LAS 38 § 

172
 Lunning & Toijer, s. 172 

173
 AD 1994 nr. 147, AD 2007 nr. 29 

174
 AD 1986 nr. 146, AD 1990 nr. 92 och AD 1994 nr. 147 



 

 34 

”anställningen upphör vid pensionsdatum”. Arbetstagarsidan hävdade att det skulle ses som 

ett tidsbegränsat anställningsavtal med en avtalstid på 23 år, varför arbetstagaren inte kunde 

sägas upp, och arbetsgivarsidan hävdade att det var ett anställningsavtal som gällde tills 

vidare. AD fann att anställningsavtalets slutpunkt var den samma som för en 

tillsvidareanställd, men att avtalet innebär ett förstärkt anställningsskydd. Därför ankom det 

på arbetstagarsidan att bevisa att avtalet inte gick att säga upp. Domstolen fann det inte 

bevisat att avsikten med avtalet var att det inte skulle vara uppsägningsbart, och kom därför 

fram till att anställningsavtalet skulle anses ha gällt tills vidare, med följden att det kunde 

sägas upp.
175

  

I de fall en tidsbegränsad anställning avslutas i förtid krävs att det förelegat ett grovt 

kontraktsbrott eller andra särskilda förhållanden. AD hänvisar till att grundläggande 

avtalsrättsliga principer och fall då avsked skulle kunna tillämpas är vägledande i 

bedömningen.
176

 Domstolen hänvisar också till förarbetena: ”I förarbetena till lagen sägs 

vidare att en tidsbegränsad anställning i några speciella situationer kan sägas upp i förtid med 

iakttagande av en skälig uppsägningstid. Som exempel nämns bl a att arbetet har blivit 

avsevärt farligare eller mera tyngande än parterna har utgått från, liksom att arbetsgivaren har 

försatts i konkurs”.
177

 

 

3.6.3 Vikariatsanställningars tillåtlighet 

Varken i lag eller förarbeten har uppställts några särskilda krav eller begränsningar för under 

vilka omständigheter vikariatsanställningar ska godtas.
178

 I praxis har AD ställt upp krav för 

när en vikariatsanställning kan anses vara giltig. Vikariatet ska genom anställningsavtalet 

knytas till viss ledig befattning eller befattningsinnehavare och vara under viss tid.
179

 ”För 

vikariatet är kännetecknande att anställningen består så länge tjänstens ordinarie innehavare är 

ledig eller om denne frånträtt tjänsten intill dess tjänsten blir besatt med ordinarie 

innehavare.”
180

 

Att arbetsgivaren kan antas ha ett stadigvarande arbetskraftsbehov är inte i sig skäl för att 

vikariatet skulle strida mot lagen. Arbetsgivare kan enligt anställningsskyddslagen inte anses 

                                                 
175

 AD 2007 nr. 29 

176
 AD 1979 nr. 152 

177
 AD 1979 nr. 152, se även SOU 1973:7 s. 178 och prop. 1973:129 s. 240 f. 

178
 AD 1984 nr. 64, AD 1984 nr. 66 

179
 AD 1984 nr. 64, AD 1984 nr. 66, AD 1994 nr. 22 

180
 AD 1984 nr. 66 



 

 35 

ha någon lagstadgad skyldighet att ”tillgodose sitt stadigvarande behov av arbetskraft med 

tillsvidareanställd personal”. Om en vikariatsanställning ska anses lagstridig krävs i stort sett 

att det kan konstateras att arbetsgivaren försökt kringgå lagens regler och att vikariatet därför 

inte ska betraktas som äkta. Som exempel på när det kan vara fråga om ett otillåtet vikariat 

med syfte att kringgå lagen tas upp fall då en vikarie regelbundet och i stor utsträckning 

sysselsätts med arbetsuppgifter som ordinarie befattningsinnehavare inte brukar utföra. 

Hänsyn måste dock tas till omständigheterna i varje enskilt fall.
181

  

När vikarien inte har tillräcklig kompetens för att utföra de arbetsuppgifter som är 

kopplade till den lediga befattningen eller befattningsinnehavaren kan arbetsgivaren behöva 

göra personalrockader och omplaceringar i samband med frånvarande personal. Under sådana 

omständigheter behöver det inte anges i anställningsavtalet vem vikarien ersätter.
182

 

 

3.6.4 Upprepade vikariatsanställningar 

Enligt rättspraxis har vikariat som avlöser varandra tillåtits så länge varje enskilt vikariat varit 

korrekt.
183

 I ett mål från 2002 hade en arbetstagare, efter upphörandet av dennes 

tillsvidareanställning, haft ett sextiotal vikariat hos arbetsgivaren under åren 1993-1998, varav 

flera av vikariaten följt på varandra. AD hänvisar till förarbeten och säger: ”Upprepade 

vikariatsanställningar, s.k. rullande vikariat, innebär att en arbetstagare kan arbeta på en 

arbetsplats under ibland mycket lång tid utan den trygghet som en tillsvidareanställning ger. 

/…/ Arbetsgivarens behov av arbetskraft bör i sådana fall tillgodoses med tillsvidareanställd 

personal.”. Vid tidpunkten för vikariatsanställningarna fanns inte någon tidsgräns för hur 

länge arbetsgivare maximalt fick anställa samma arbetstagare som vikarie
184

. AD fann att alla 

vikariaten hade varit tillåtliga och att de avspeglat den verkliga personalsituationen i 

verksamheten. Vikariaten skulle därför inte betraktas som ett kringgående av 

anställningsskyddslagen.
185
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3.6.5 Provanställning tillåten trots lång arbetslivserfarenhet inom branschen 

I ett rättsfall från 2010 fastslår AD att prövobehovet kan avse både arbetstagarens 

yrkesskicklighet och vara relaterat till hans eller hennes person. Det kan exempelvis handla 

om huruvida en person passar in i arbetsgemenskapen. I rättsfallet kom AD fram till att det 

var förenligt med lagen att provanställa två arbetstagare med 28 respektive 36 års 

arbetslivserfarenhet inom branschen. Domslutet motiverades med att arbetsgivaren hade ett 

behov av att testa arbetstagarnas kompetens, personlighet och förmåga att samarbeta.
186
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4. Frågan om korrekt implementering 

I avsnittet följs överträdelseärendet. Inledningsvis presenteras ärendets gång. Sedan följer 

TCO:s anmälan och rättsutredning, EU-kommissionens formella yttrande, Svenska 

regeringens svar på kommissionens formella yttrande och TCO:s yttrande med anledning av 

svenska regeringens svar. Slutligen görs en kort presentation av de processuella reglerna vid 

fördragsbrottstalan och vad som väntas hända härnäst. 

De senaste åren har det skett stora förändringar i svensk rätt rörande visstidsanställningar. 

De nuvarande reglerna har gjort det möjligt för arbetsgivare att på obegränsad tid ha en 

arbetstagare anställd hos sig genom att kombinera olika visstidsanställningar. Under lång tid 

har TCO påpekat att detta är orimligt. Efter att lagändringarna om tidsbegränsade 

anställningar infördes i svensk rätt 2007 anmälde TCO därför Sverige till kommissionen för 

brott mot EU-direktivet (1999/70/EG) om visstidsanställningar.
187

 

 

4.1 Ärendets gång 

2007-01-29: Vid hearing och resmissyttrande av reformen Bättre möjligheter till 

tidsbegränsad anställning m.m. ställde TCO sig kritisk till remisstidens längd och påpekade 

att det var möjligt att förslaget kunde strida mot EU-rättens regler. TCO ansåg att en regel för 

att förhindra missbruk av visstidsanställningar borde införas. 

2007-03-19: Lagrådet uppmanas av TCO:s jurister att ogilla lagförslaget på grund av att de 

stred mot EU-rätten. 

2007-05-31: Riksdagen antog regeringens förslag till ändringar i LAS (prop. 2006/07:111). 

Enligt TCO:s mening antogs förlaget utan att det i tillräcklig utsträckning togs hänsyn till EU-

rätten. 

2007-06-20: TCO anmälde konungariket Sverige till Europeiska kommissionen för att ha 

brustit i genomförandet av visstidsdirektivet. 

2008-02-27: En av TCO:s jurister åkte till Bryssel för att besöka företrädare för Europeiska 

kommissionen. 

2008-03-14: Europeiska kommissionen skickade sitt första brev i ärendet till svenska 

regeringen. Kommissionen påpekade i brevet bland annat att de svenska reglerna gör det 

möjligt för arbetsgivare att under lång tid ha samma arbetstagare anställd i flera på varandra 

följande visstidsanställningar utan att denne har rätt till tillsvidareanställning. 
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2007-2008: Med bakgrund av den anmälan TCO gjort ställer socialdemokratiska 

riksdagsledamöterna Luciano Austudillo och Berit Högman frågor till moderata 

arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin om implementeringen av visstidsdirektivet i 

svensk rätt.  

2008-05-15: Svenska regeringen skickar sitt första svarsbrev till Europeiska kommissionen. I 

brevet antydde regeringen ”att det i svensk rätt skulle fin[n]as ett rättsligt sanktionerad[t] krav 

på att allmän visstidsanställning inte kan användas för att fylla ett mer stadigvarande 

behov”
188

. TCO:s jurister ställde sig mycket kritiska till det svar som skickades av regeringen.  

2008-05-29: I ett brev kommenterar TCO svenska regeringens svar och är mycket kritiska till 

regeringens resonemang. 

2008-11-11: Europeiska kommissionen sänder sitt andra brev till svenska regeringen. 

Kommissionen kräver där ytterligare förtydliganden och framhåller sin oro över att de 

svenska reglerna möjliggör rullande visstidskontrakt. Kommissionen hänvisar till ett av 

regeringens uttalanden:  

”Skulle det visa sig att det faktiskt förekommer kombinationer av t ex 

säsongsanställningar, allmän visstidsanställning och vikariat och att många 

arbetstagare alltså har tidsbegränsade anställningar hos [s]amma 

arbetsgivare under avsevärd tid, kommer regeringen…att på nytt överväga 

frågan om en yttersta tidsgräns”
189

. 

2009-03-02: Svenska regeringen skickade sitt andra svarsbrev till kommissionen och uttalade 

att de ansåg de svenska reglerna tillräckliga för att motsvara visstidsdirektivets krav på hinder 

för att motverka missbruk av visstidsanställningar.  

2009-12-16: TCO skickade en påminnelse om ärendet till Europeiska kommissionen och 

gjorde även en kronologisk sammanfattning.  

2010-01-29: I Europaparlamentet ställde europaparlamentariker Marita Ulvskog frågan till 

kommissionen om de ansåg den svenska lagen vara förenlig med EU-rätten. Hon frågade 

också huruvida kommissionen avsåg att agera så som de var förpliktigade att göra.  

2010-02-17: Europeiska kommissionens handläggare meddelar att kommission avser fatta 

beslut om ärendets fortsatta hantering 2010-03-23. Därefter kontaktas TCO:s chefsjurist av 

kommissionens handläggare. 
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2010-03-18: Europeiska kommissionen skickar sitt tredje brev som är en formell underrättelse 

till svenska regeringen. Den formella underrättelsen är ställd till utrikesminister Carl Bildt, 

som är svenska regeringens företrädare i Bryssel.
190

 

2010-06-21: Svenska regeringen skickar sitt svar på den formella underrättelsen till 

Europeiska kommissionen.
191

 

2010-07-21: TCO skickar ett yttrande till Europeiska kommissionen med anledning av 

svenska regeringens svar på den formella underrättelsen.
192

 

 

4.2 TCO:s anmälan 

4.2.1 TCO:s rättsliga utgångspunkter 

I sin rättsutredning har TCO två huvudfrågor. Den ena frågan handlar om huruvida de svenska 

lagreglerna om visstidsarbete uppfyller kraven i visstidsdirektivets ramavtal, klausul 5.1. Den 

andra frågan handlar om huruvida Sverige har respekterat ramavtalets klausul 8.3 vid 

genomförandet av visstidsdirektivet. I den första frågan tar TCO utgångspunkt i två av 

visstidsdirektivets klausuler, klausul 1 (ramavtalets syfte) och klausul 5.1 (åtgärder för att 

förhindra missbruk). TCO stödjer sig också på EU-rättspraxis och hänvisar till mål C-212/04 

Adeneler m.fl. där frågan om krav på åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar har behandlats. När det gäller svensk rätt handlar TCO:s 

rättsutredning i den första frågan om förarbetena till de lagändringar gällande tidsbegränsade 

anställningar som infördes 2007. TCO hänvisar också till rättspraxis, AD 1999 nr. 7 och AD 

2002 nr. 3, och säger att AD varit generös med att tillåta tidsbegränsade anställningar och att 

praxis luckrat upp skyddet mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.
193

  

I den andra frågan utgår TCO från klausul 8.3 (genomförandebestämmelse) i ramavtalet 

om visstidsarbete. TCO hänvisar också till rättspraxis från EU-domstolen, mål C-144/04 
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Mangold, där frågan om tolkning av genomförandebestämmelser tagits upp. TCO visar på att 

det tydligt uttryckts i förarbeten till svensk lagstiftning att de ska ses som ett led i 

implementeringen av visstidsdirektivet. I svensk rätt är det fyra situationer TCO särskilt vill 

uppmärksamma där man anser att en sänkning av skyddsnivån för arbetstagare skett i 

samband med genomförandet av visstidsdirektivet. Dessa är:  

1) att tillsvidareanställningen urholkats som den huvudsakliga anställningsformen genom 

införandet av tidsbegränsningsgrunden allmän visstidsanställning, som inte ställer upp 

några krav på objektiva skäl, samt den generösa tidsgräns som införts innan allmän 

visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning, som dessutom gör det möjligt att 

kombinera olika typer av visstidsanställningar för att en arbetstagare under obegränsad tid.  

2) att det skett en minskning av skyddet mot upprepade korta tidsbegränsade anställningar, 

då denna typ av anställningar enligt de nya reglerna från 2007 i praktiken inte kommer ha 

någon form av begränsning alls.  

3) att skyddet mot på varandra följande vikariat minskar genom att vikariatsanställning kan 

kombineras med allmän visstidsanställning, som enligt den nya propositionen kan 

användas även för vikariatsanställning. I realiteten innebär detta att tidsgränsen höjts till 

fyra år under en femårsperiod, trots att det skett en nominell sänkning av tidsgränsen till 

två år under en femårsperiod. 

4) att det kan ha skett en försämring i skyddet mot upprepade säsongsanställningar eftersom 

det är brist på rättspraxis om vilka förutsättningar som ska föreligga för att en 

säsongsanställning ska vara tillåten. Det enda som står klart är att anställningsformen ska 

ha koppling till säsong.
194

 

 

4.2.2 TCO:s anmälan 

De klagomål som TCO framför i sin anmälan handlar om att Sverige, genom de lagregler som 

antogs 2007, åsidosätter sina förpliktelser enligt klausul 5 (skydd mot missbruk av flera på 

varandra följande tidsbegränsade anställningar) och klausul 8.3 (genomförandet av direktivet 

får inte innebära en sänkning av arbetstagarnas skyddsnivå) i direktiv 1999/70/EG. När 

implementeringsfristen för visstidsdirektivet gick ut bedömde svenska regeringen att den 

lagstiftning som fanns uppfyllde kraven. Genom de lagändringar som nu gjorts menar TCO 

att de gamla skyddsreglerna försvagas, samtidigt som de nya skyddsreglerna inte uppfyller de 
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krav som ställts upp. I och med att de nya reglerna är en del i genomförandet av direktiv 

1999/70/EG menar TCO att Sverige inte har respekterat sina åligganden enligt klausul 8.3 i 

visstidsdirektivet.
195

 

Huvudargumenten som TCO för fram gällande de åliggande Sverige åsidosatt för att 

förhindra missbruk av flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar är: 

 urholkningen av de gamla reglerna. 

 att antalet tillåtna tidsbegränsade anställningsformer minskar efter att de beslutade 

lagändringarna införts och att en ny tidsbegränsad anställningsform, allmän visstid, införs. 

För den nya anställningsformen gäller att arbetsgivaren inte längre behöver motivera 

varför anställningen ska vara tidsbegränsad, anställningsformen saknar således krav på att 

objektiva skäl ska föreligga. 

 att man samtidigt avskaffar kravet på att anställningen ska vara motiverad av ”arbetets 

särskilda beskaffenhet eller föranledas av tillfällig arbetsanhopning”
196

 för alla 

visstidsanställningar. 

 att tidsgränserna i den nya viktstoppsregeln gäller separat och inte för alla former av 

visstidsanställningar tillsammans, vilket möjliggör att arbetsgivaren genom att kombinera 

olika visstidsanställningar kan ha samma arbetstagare anställd hos sig under obegränsad 

tid. 

 att svensk rättspraxis ger ett svagt skydd mot visstidsanställningar som följer på varandra. 

Således, kommer TCO fram till, har Sverige inte infört en eller flera av de åtgärder som 

räknas upp i klausul 5 i visstidsdirektivet för att på ett godtagbart sätt förhindra missbruk för 

alla former av visstidsanställningar. TCO uppmärksammar också kommissionen på att TCO 

har påpekat för svenska regeringen att det finns brister i skyddet, men att regeringen svarade 

med att säga att en utvärdering och eventuell ändring av reglerna skulle ske om det fanns 

anledning att tro att missbruk förekom. TCO gör också en kort komparativ jämförelse med 

andra länders implementering av direktivet och visar på lösningar där medlemsstaterna valt att 

kombinera olika former av åtgärder för att förhindra missbruk.
197

 

Rörande klagomålet om klausul 8.3 argumenterar TCO utifrån vad de anfört i sin 

bifogade rättsutredning och även det som anförts ovan om klagomålet om klausul 5. TCO ber 
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kommissionen att inleda en talan om fördragsbrott mot Sverige, om kommissionen delar 

TCO:s uppfattning.
198

 

 

4.3 Kommissionens formella underrättelse 

Kommissionen utgår i sin bedömning från klausul 1 och klausul 5 i direktiv 1999/70/EG och 

LAS 5 §. Kommissionen hänvisar till tidigare brevutväxling med svenska myndigheter där 

Sverige hävdar att de regler som finns förhindrar missbruk på ett fullgott sätt. I den tidigare 

brevutväxlingen har svenska myndigheter bland annat hävdat att man kan dra slutsatsen att 

det krävs objektiva skäl för visstidsanställningar genom att tillsvidareanställning ska vara 

huvudregel. Kommissionen godtog inte detta argument. I sin formella underrättelse kommer 

kommissionen fram till att det finns en övre tidsgräns för allmän visstid och vikariat, men att 

tidsgränsen dels inte är tillräckligt tydlig och dels att den kan kringgås genom att kombinera 

olika visstidsanställningar. Kommissionen kommer också fram till att säsongsarbete saknar en 

tydlig definition och att det helt saknas åtgärder för att förhindra missbruk av 

säsongsanställningar och visstidsanställning av arbetstagare över 67 år. Således har Sverige 

inte fullgjort sina åligganden enligt visstidsdirektivet. Kommissionen föreslår att Sverige kan 

kombinera de nuvarande reglerna med ”t.ex. en övre gräns för antalet förnyade 

anställningar.”
199

. Kommissionen uppmanar slutligen den svenska regeringen att inom två 

månader lämna synpunkter i ärendet, i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt.
200

 

 

4.4 Svenska regeringens svar på kommissionens formella underrättelse 

Den svenska regeringen visar tydligt att de inte delar kommissionens uppfattning och säger att 

de anser att de svenska reglerna uppfyller visstidsdirektivets krav på att förhindra missbruk. 

Regeringen stödjer sitt svar på visstidsdirektivets syfte och klausul 5 och även rättspraxis från 

EU-domstolen, framförallt Adeneler-målet, Impact-målet och förenade målen Angelidaki 

m.fl.. I svensk rätt tar regeringen stöd i ett flertal paragrafer i LAS
201

 och hävdar att 

kombinationen av dessa paragrafer utgör ett tillräckligt skydd. Regeringen hänvisar även till 
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fackföreningarnas rättigheter enligt MBL. Regeringen anger också de huvudsakliga skälen till 

den nuvarande lagstiftningen, man ville fortsätta att ha tillsvidareanställningen som den 

huvudsakliga anställningsformen men ansåg att tidsbegränsade anställningsformer var viktiga 

på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar ansåg regeringen: kunde underlätta för 

arbetsgivare att lösa problem vid arbetstoppar och tillfälligt frånvarande personal, vara en väg 

in på arbetsmarknaden framförallt för de arbetstagare med liten eller ingen 

arbetslivserfarenhet, anpassa anställningsskyddslagen till det moderna arbetslivet och göra 

bestämmelserna mer flexibla. Regeringen ville även göra regelsystemet enklare och skärpa 

reglerna för att förhindra missbruk av visstidsanställningar.
202

  

Argument som regeringen framför för att visa att direktivets krav uppfyllts är: 

 att medlemsstaterna, enligt rättspraxis, har rätt att själva avgöra med vilka medel 

direktivets mål ska uppnås och att medlemsstaterna istället för att införa en av de åtgärder 

som tas upp i klausul 5.1 a-c kan uppfylla kraven genom likvärdiga åtgärder. 

 att huvudregeln är att anställningsavtal ska gälla tills vidare och att avtal om anställning 

för begränsad tid endast får träffas enligt LAS 5-6 §§ eller med stöd av annan lag eller 

kollektivavtal. 

 att i de fall avtal om tidsbegränsad anställning träffats utan att de förutsättningar som 

anges i lagen föreligger kan arbetstagaren vända sig till domstol för att det ska förklaras 

gälla tills vidare, samt att arbetstagare i sådana fall kan begära skadestånd. 

 att viktsstoppsregeln hindrar missbruk av allmän visstid och vikariat. Kommissionens 

kritik mot att tidsgränsen inte gäller för alla former av visstidsanställningar avvisas med 

argumentet att det inte uttryckligen står i direktivet att alla upprepade tidsbegränsade 

anställningar ska innefattas i en yttersta tidsgräns, oberoende av anställningsform. Den 

kritik kommissionen framfört mot att tidsgränsen går att kringgå tillbakavisas. Regeringen 

säger att kommissionen måste se till hela det svenska regelsystemet och att det är 

”osannolikt att sådana utstuderade konstruktioner som kommissionen åberopar skulle visa 

sig rättsligt hållbara vid en domstolsprövning, om det mot förmodan någon gång skulle 

förekomma i verkligheten.”
203

. 

 att företrädesrätt till återanställning gäller även för visstidsanställda, med undantag för 

arbetstagare över 67 år, om en viss anställningstid hos arbetsgivaren uppnåtts. 
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Företrädesrätten i kombination med viktstoppsregeln är menat att få en visstidsanställning 

att leda till en tillsvidareanställning.  

 att det i lagen ställs upp krav på objektiva skäl för vikariat och säsongsanställning vid 

varje enskilt anställningstillfälle. Vikariat måste i stort sett ha en koppling till en viss 

befattning eller befattningshavare. Således har vikariat både krav på objektiva skäl och en 

tidsbegränsning. Regeringen bistår också med en definition av säsongsarbete. 

Säsongsarbete ska, enligt förarbete till tidigare lagstiftning, vara kopplat till arbete under 

en viss tid på året på grund av årstidsväxlingar eller liknande. Regeringens säger att det 

vanligtvis är lätt att se när en årstidsväxling sker i Sverige och att det därför är lätt att se 

skillnad mellan två säsonger.  

 att arbetsgivaren har en skyldighet att informera tidsbegränsat anställda om lediga 

provanställningar och tillsvidareanställningar. 

 att kollektivavtalsbunden arbetsgivare har en skyldighet att underrätta lokal fackförening 

om de tidsbegränsade anställningsavtal som träffas, där anställningen varar i mer än en 

månad. Detta ger fackföreningarna möjlighet att, vid behov, ingripa i ett tidigt skede. 

Vidare har arbetsgivaren även i vissa fall en skyldighet att varsla lokal 

arbetstagarorganisation när en tidsbegränsad anställning upphör, och fackföreningen har 

då rätt till överläggning angående beskedet att anställningen upphör. 

 att det visserligen finns brister i skyddet mot missbruk av visstidsanställningar för 

arbetstagare som fyllt 67 år, men att arbetstagare som fyllt 67 år bör kunna behandlas som 

en särskilt grupp arbetstagare. Regeringen säger, och tror att parterna i ramavtalet håller 

med om, att en tidsbegränsad anställning borde vara bättre än en tillsvidareanställning för 

både arbetsgivare och arbetstagare när arbetstagaren uppnått pensionsålder.  

Regeringen påpekar också att den svenska lagstiftningen gör det möjligt för arbetsmarknadens 

parter att genom kollektivavtal vidta andra åtgärder för att förhindra missbruk. Den svenska 

regeringen anser att de svenska reglerna sammantaget ger ett effektivt skydd mot missbruk av 

på varandra följande tidsbegränsade anställningar som uppfyller kraven i klausul 5 i 

visstidsdirektivet.
204
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4.5 TCO:s yttrande med anledning av svenska regeringens svar på 

kommissionens formella underrättelse 

TCO visar i sitt yttrande att de är nöjda med kommissionens slutsatser. TCO beklagar dock 

den svenska regeringens inställning och att regeringen inte tillsatt någon offentlig utredning 

eller kallat till samråd med arbetsmarknadens parter i frågan. I yttrandet vill TCO bemöta 

regeringens argument.
205

 TCO kommenterar också att regeringen inte på eget initiativ tagit 

upp frågan i riksdagen och att det inte skett några överläggningar i frågan med EU-nämnden 

eller arbetsmarknadsutskottet.
206

 

I huvudsak håller TCO fast vid det som framfördes i samband med anmälan. TCO 

påpekar återigen att ändringarna innebär en sänkning av arbetstagarnas skyddsnivå som är 

oförenlig med klausul 8.3 i ramavtalet. Regeringen har i förarbetena gjort tydliga kopplingar 

mellan visstidsdirektivet och lagändringarna. Trots kritik från remissinstanser, däribland 

TCO, så har regeringen valt att inte göra några förändringar. TCO säger också att reformen 

inte förbättrat arbetstagarnas skydd, som regeringen påstår i sitt svar till kommissionen. 

Vidare uttalar TCO att man anser att regeringens tolkning av klausul 5.1 b i visstidsdirektivet 

är felaktig. En sådan tolkning som regeringen gör, att tidsgränsen inte behöver gälla alla 

anställningsformer, anser TCO skulle göra reglerna lätta att kringgå och reglerna skulle då 

gynna arbetsgivarnas flexibilitetsbehov snarare än arbetstagarnas anställningsskydd. TCO 

säger att den svenska regeringens implementering av visstidsdirektivet för att förhindra 

missbruk av visstidsanställningar inte bara är oförenlig med unionsrätten, utan den kan också 

äventyra direktivets målsättningar genom att medlemsstaterna inför åtgärder som inte är 

tillräckliga och allomfattande. Regeringen tog i sitt svar stöd i lagändringens syfte att öka 

sysselsättningen som argument för att lagändringarna skulle vara berättigade. TCO anser att 

argumentet saknar relevans och att det i alla fall inte kan rättfärdiga att reglerna möjliggör att 

tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra under en obegränsad tid.
207

  

TCO väljer att inte kommentera avsaknaden av en tidsgräns för arbetstagare som fyllt 67 

år och säger att man i sin anmälan fokuserat på missbruk som kan ske genom att kombinera 

olika typer av tidsbegränsade anställningar. De tidsgränser som finns idag anser TCO vara 

otillräckliga. TCO tillbakavisar regeringens argument, att tillsvidareanställning som 

huvudregel innebär ett skydd mot missbruk, med domstolspraxis och att tidsbegränsade 
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anställningar blivit norm inom vissa områden på arbetsmarknaden, vilket försvårar att nå 

framgång i domstol. Angående företrädesrätt till återanställning framför TCO fyra argument 

mot att den kan anses som ett skydd mot missbruk: 1) företrädesrätten gäller endast vid 

arbetsbrist och inte vid personliga skäl, 2) kvalifikationstiden för företrädesrätten är relativt 

lång, 3) vid utnyttjande av företrädesrätten måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer 

för en ny anställning och vad som ligger i begreppet bestäms i stort sett av arbetsgivaren och 

4) företrädesrätten hindrar inte missbruk av tidsbegränsade anställningar som följer på 

varandra eftersom det inte finns något krav på den nya anställningen har formen av en 

tillsvidareanställning. Regeringens argument kring arbetsgivarens informationsplikt anser 

TCO vara irrelevant. TCO tar också upp frågan om förekomsten av missbruk, som regeringen 

menar inte existerar mer än på ett teoretiskt plan. TCO presenterar tre situationer som 

inkommit från TCO:s medlemsförbund och som visar på hur reglerna utnyttjas. TCO påpekar 

att det ännu inte gått fem år sedan reglerna infördes
208

 och att det därför inte finns några fall 

där tidsgränsen löpt ut ännu. Vidare saknas statistik på området, men exemplen visar på en 

trend där arbetsgivarna utnyttjar reglerna genom att kombinera olika typer av 

visstidsanställningar för att undvika att tillsvidareanställa. Arbetsgivarna växlar mellan olika 

anställningsformer, men arbetstagarna utför samma arbete.
209

 

Avslutningsvis anser TCO att det svenska regelverket är otillräckligt och att regeringen 

har en felaktig uppfattning om hur reglerna ska tolkas, samt att det skett en överträdelse av 

unionsrätten. TCO uppmanar därför kommissionen att driva ärendet vidare och avge ett 

motiverat yttrande.
210

 

 

4.6 Nästa steg – eventuell stämning 

4.6.1 Processuellt tillvägagångssätt vid överträdelseärenden 

För att tillförsäkra att unionsrätten tillämpas på ett korrekt sätt kan kommissionen föra talan 

vid EU-domstolen mot en medlemsstat för fördragsbrott om unionsrätten inte tillämpats 

korrekt. Innan ärendet når ända upp till EU-domstolen måste vissa steg följas. Det första 

steget är att medlemsstaten får en formell underrättelse av kommissionen. I den formella 

underrättelsen beskrivs vanligtvis fakta i ärendet och kommissionen har gjort en rättslig 

bedömning av ärendet. Avslutningsvis påtalar kommissionen, i den formella underrättelsen, 
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att de bedömer att brott mot unionsrätten föreligger. I vanliga fall har medlemsstaten två 

månader på sig att avge svar på den formella underrättelsen. (Svenska regeringen fick anstånd 

med sitt svar på kommissionens formella underrättelse.
211

) Vanligtvis följs den formella 

underrättelsen av att medlemsstaten följer kommissionens uppmaning och ändrar sin 

lagstiftning så att den överensstämmer med unionsrätten. Om medlemsstaten väljer att inte 

ändra sin lagstiftning får medlemsstaten ett motiverat yttrande från kommissionen. I det 

motiverade yttrandet sätts det upp en tidsgräns då medlemsstaten ska ha ändrat sin lagstiftning 

så att den överensstämmer med unionsrätten. Om förändring inte skett när tidsgränsen 

passerat så väcker kommissionen talan för fördragsbrott i EU-domstolen. Detta sker enligt 

”artikel 258 pga bristande införlivande av EU-rätten”.
212

 

 

4.6.2 Vad händer nu? 

Efter kontakt med TCO har det framkommit att kommissionen ska lämna besked om nästa 

steg någon gång innan påsk 2011.
213
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt sker en återkoppling till mina syften och min huvudsakliga frågeställning. 

Genom analys och diskussion av den rättsutredning som gjorts kommer jag att dra slutsatser 

och besvara min huvudsakliga frågeställning, det vill säga: 

 Har implementering av visstidsdirektivet (1999/70/EG) skett på ett korrekt sätt avseende 

kravet på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar? 

Rättsutredningen kommer även att kopplas till mina underordnande syften, nämligen:  

 frågan om huruvida implementeringen av visstidsdirektivet inneburit en minskning av 

arbetstagarskyddet i strid med klausul 8.3 i ramavtalet om visstidsarbete, 

 att koppla reglerna om tidsbegränsade anställningar till arbetsmarknadens flexibilisering 

och flexicurity, 

 att se hur reglerna påverkat fördelning och jämställdhet mellan könen gällande 

tidsbegränsade anställningar, och 

 att diskutera huruvida det skett förändringar i maktförhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. 

Avsnittet inleds med en sammanfattning av det som hittills framkommit. Först behandlas 

frågan om korrekt implementering där jag även kommenterar de olika argumenten som 

framförts av parterna i överträdelseärendet. Jag ger också förslag på åtgärder som jag anser 

bör införas i svensk rätt för att förhindra missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar. Efter det behandlas frågan om det har skett minskning av 

anställningsskyddet. Slutligen behandlas övriga underordnade syften. 

 

5.1 Inledning 

Svenska lagregler för visstidsanställda har påverkats av Sveriges medlemskap i EU. Som 

medlem i EU har Sverige en skyldighet att följa unionslagstiftningen. Det har även skett 

förändringar på arbetsmarknaden som gjort att det ställs högre krav på flexibilitet i arbetslivet. 

Tidsbegränsade anställningar är ett sätt att bidra till det ökade flexibilitetsbehovet.  

1999 kom visstidsdirektivet som syftade till att utgöra ett skydd för att förhindra missbruk 

av flera på varandra följande visstidsanställningar och att garantera att icke-

diskrimineringsprincipen tillämpas på visstidsarbete
214

. Klausul 5 i ramavtalet om 
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visstidsarbete anger de bestämmelser som gäller för medlemsstaterna för att förhindra 

missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Medlemsstaterna åläggs att införa minst 

en av de åtgärder som räknas upp i klausulen om medlemsstaten inte redan har lagliga 

åtgärder som förhindrar missbruk av visstidsanställningar på ett liknande sätt. De åtgärder 

som räknas upp i klausulen är: ”objektiva grunder för förnyad visstidsanställning”, ”en övre 

sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar” och ” hur många 

gånger en visstidsanställning får förnyas”
215

. Med anledning av direktivet gjordes en 

utredning av de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar. Utredningen visade att 

inga åtgärder krävdes för att genomföra klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete i svensk rätt. 

Ytterligare en utredning gjordes av Arbetslivsinstitutet. Mot bakgrund av Arbetslivsinstitutets 

utredning lade den socialdemokratiska regeringen fram ett förslag till nya regler om 

tidsbegränsade anställningar som antogs av riksdagen. Reglerna hann dock aldrig träda i kraft. 

Efter regeringsskiftet som inträffade 2006 lade den nya borgerliga regeringen fram ett nytt 

lagförslag som skulle öka möjligheterna att avtala om tidsbegränsade anställningar. Även 

tidsbegränsningsgrunderna förändrades. Förslaget antogs av riksdagen och trädde i kraft 1 juli 

2007 respektive 1 januari 2008. I propositionen motiverades 2007 års lagändringar med att 

regeringen ville öka flexibiliteten i lagen och underlätta för arbetsgivaren att avtala om 

tidsbegränsade anställningar. Regeringen ansåg också att tidsbegränsade anställningar skulle 

vara ett bra sätt för arbetstagare som bara hade liten eller ingen arbetslivserfarenhet, att 

komma in i arbetslivet. 

Enligt LAS finns det idag tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning (4 §), 

tidsbegränsad anställning (5 §) och provanställning (6 §). De tidsbegränsade anställningar 

som tillåts enligt LAS är: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, arbete då 

arbetstagaren fyllt 67 år och provanställning. För de två förstnämnda tidsbegränsade 

anställningsformerna, allmän visstidsanställning och vikariat, finns det i LAS 5 § 2 st. en övre 

tidsgräns för hur länge en arbetstagare kan vara anställd hos samma arbetsgivare innan 

anställningen övergår till en tillsvidareanställning, två år inom en femårsperiod. 

Det finns också regler i LAS som ska syfta till att förhindra missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar, nämligen: att tillsvidareanställning är huvudregel och att 

tidsbegränsade anställningar endast tillåts i vissa fall, att tidsbegränsade anställningar i vissa 

fall automatiskt övergår till tillsvidareanställning (exempelvis viktstoppsregeln), att 

arbetsgivaren har en informationsplikt gentemot tidsbegränsat anställda gällande lediga 
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tjänster, företrädesrätt till återanställning, att arbetstagaren i vissa fall har en skyldighet att 

underrätta arbetstagarorganisation med anledning av tidsbegränsad anställning och att det 

finns möjlighet att vända sig till domstol vid överträdelse av reglerna i LAS. 

2007 års lagändringar kritiserades av, bland andra, TCO. Motståndarna till lagförslaget 

menade att reglerna gjorde det möjligt för arbetsgivare att ha en arbetstagare anställd hos sig 

under obegränsad tid genom att kombinera olika visstidsanställningar. Med anledning av detta 

anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. I mars 

2010 skickade kommissionen ett formellt yttrande till Sverige där man påtalade brister i 

implementeringen av visstidsdirektivet rörande kravet på att införa åtgärder för att förhindra 

missbruk av rullande visstidsanställningar. Svenska regeringen höll inte med kommissionen, 

utan svarade att man ansåg att visstidsdirektivet implementerats korrekt. Nu väntas besked 

från kommissionen om nästa steg i överträdelseärendet.  

 

5.2 Frågan om korrekt implementering 

5.2.1 TCO:s huvudargument i anmälan 

TCO hävdar att det skett en urholkning av de gamla reglerna gällande tidsbegränsade 

anställningar. Jag håller med om att de gamla reglernas skydd i stor utsträckning försämrats 

genom 2007 års lagändringar rörande tidsbegränsade anställningar. Det synes mig vara 

naturligt att äldre reglers kraft försvagas när nya regler tillkommer på området, eftersom nya 

regler enligt allmänna principer gäller över äldre regler. Meningen är ju faktiskt att de nya 

reglerna ska ersätta de äldre reglerna. I sig behöver det inte innebära att innehållet i gamla 

reglerna förändras, som de gjort i detta fallet. 

TCO påpekar också att svensk rättspraxis ger ett svagt skydd mot upprepade 

visstidsanställningar. Jag har funnit att AD i stor utsträckning har tillåtit tidsbegränsade 

anställningar. Viktigt är dock att tänka på att det saknas rättspraxis från tiden efter 2007 års 

lagändringar. Praxis från tiden före 2007 års lagändringar gällande tidsbegränsade 

anställningar, som TCO stödjer sig på, kan visserligen vara vägledande och visa på en trend 

där AD i stor utsträckning tillåtit visstidsanställningar, men jag anser dock att man bör ha i 

åtanke att tidsbegränsningsgrunderna ändrades i samband med de nya reglerna och att äldre 

rättspraxis i många fall inte ens har haft de nu existerande anställningsformerna att utgå från. 

Jag vill påstå att det i vissa fall är diskutabelt vilket prejudikatsvärde dessa äldre rättsfall har i 

förhållande till den nya lagstiftningen. Gällande vikariat uttalas det i förarbetena att reglerna 

även fortsättningsvis ska tillämpas på samma sätt, varför äldre prejudikat om 



 

 51 

vikariatsanställningar är av värde. Gällande exempelvis allmän visstid kan man fråga sig om 

tidigare rättspraxis ska vara vägledande och i så fall i vilken utsträckning. 

Den nya tidsbegränsade anställningsformen, allmän visstid, kritiseras av TCO eftersom 

arbetsgivaren inte behöver motivera varför anställningen inte ska vara tidsbegränsad. TCO 

kritiserar också att regeringen samtidigt som man inför denna nya anställningsform avskaffar 

kravet på att anställningen ska vara motiverad av ”arbetets särskilda beskaffenhet eller 

föranledas av tillfällig arbetsanhopning”
216

 för alla visstidsanställningar. Allmän 

visstidsanställning anser jag är väldigt användarvänlig för arbetsgivare eftersom arbetsgivaren 

inte behöver ange några skäl för tidsbegränsningen och att anställningsformen ger stora 

möjligheter att utnyttjas. Att lagändringen tar bort kravet på att anställningen ska motiveras av 

arbetets särskilda karaktär eller orsakas av tillfällig arbetsanhopning, anser jag innebär att det 

inte längre behöver föreligga objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar. Det innebär att 

en åtgärd för att förhindra missbruk har upphört att gälla. Jag finner dock att min och TCO:s 

uppfattning skiljer sig lite åt. Gällande säsongsanställningar anser jag att regeringen klargjort 

att anställningsformen även i fortsättningen ska föranledas av arbetets särskilda beskaffenhet. 

I propositionen till 2007 års lagändringar står nämligen att: ”Någon ändring i förhållande till 

möjligheten att träffa avtal om tidsbegränsad anställning för viss säsong om det föranleds av 

arbetets särskilda beskaffenhet är inte avsedd.”
217

. Dock anser jag att definitionen är ganska 

generell och att det borde tydliggöras vad som ska menas med säsongsarbete. Som TCO säger 

så är det svårt att avgöra vad som menas med säsong, exempelvis om det ska kopplas till en 

ekonomisk säsong eller till en årstidsmässig säsong
218

. 

Vidare bedömer TCO att eftersom tidsgränsen i den nya viktstoppsregeln gäller separat 

för allmän visstid och vikariat, och inte för alla former av tidsbegränsade anställningar 

sammantaget, så kan arbetsgivare ha en arbetstagare anställd hos sig under obegränsad tid 

genom att stapla och kombinera olika former av tidsbegränsad anställning. Jag håller med om 

det TCO säger. Det finns många olika sätt att kombinera olika anställningsformer utan att 

arbetstagaren får rätt till en tillsvidareanställning. Tid i allmän visstidsanställning och vikariat 

ger nästan fyra år sammanlagt och det är således lätt att kombinera dessa med andra 

anställningsformer under ytterligare ett års tid för att passera femårsgränsen och undvika att 

anställningen övergår till att gälla tills vidare. För säsongsanställning och anställning av 
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arbetstagare som fyllt 67 år, som endast kan bli aktuell då arbetstagaren faktiskt fyllt 67 år, 

finns ingen övre tidsgräns och kan därför kombineras med allmän visstid och vikariat så att 

femårsgränsen passeras. Det är också rimligt att anta att det förflyter viss tid mellan någon 

eller några av de tidsbegränsade anställningarna innan arbetstagaren får nytt arbete. 

Femårsgränsen är således inga problem att kringgå genom att kombinera olika tidsbegränsade 

anställningsformer. Så fort en femårsperiod avslutats och en ny påbörjats kan arbetsgivaren 

upprepa tidigare kombinationer.  

 

5.2.2 Kommissionens argument i den formella underrättelsen 

I sin formella underrättelse kommer kommissionen fram till att det finns en övre tidsgräns för 

allmän visstid och vikariat, men att tidsgränsen dels inte är tillräckligt tydlig och dels att den 

kan kringgås genom att kombinera olika visstidsanställningar. Kommissionen säger också att 

det även finns en övre tidsgräns för provanställning men att anställningsformen inte utformats 

för att fungera som en visstidsanställning
219

. Kommissionen kommer också fram till att 

säsongsarbete saknar en tydlig definition och att det helt saknas åtgärder för att förhindra 

missbruk av säsongsanställning och anställning av arbetstagare över 67 år. Jag håller med 

kommissionen om att det finns en tidsgräns för allmän visstid och vikariat, men att den inte 

utgör ett fullgott skydd mot missbruk av rullande visstidsanställningar. Som jag tagit upp 

under avsnitt 5.2.1 så anser jag att det finns en viss begränsning av anställningsformen 

säsongsanställning, men att åtgärden inte är tillräckligt väl definierad och därför inte kan 

godtas som ett hinder mot missbruk. För arbetstagare som har fyllt 67 år har jag inte funnit 

någon som helst åtgärd. Enda kravet är att arbetstagaren ska ha fyllt 67 år vilket inte på något 

sätt utgör en åtgärd för att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. 

Gällande provanställning kan jag förstå att kommissionen betraktar anställningsformen 

annorlunda än övriga tidsbegränsade anställningar. Jag anser att provanställningen är väl 

avgränsad eftersom den har en yttersta tidsgräns. Den är inte heller relevant i diskussionen 

kring missbruk av rullande visstidsanställningar eftersom den enligt propositionen till 2007 

års lagändring dels inte ska användas för att täcka ett tillfälligt arbetskraftsbehov hos 

arbetsgivaren och dels för att en provanställning inte är avsedd att föregå en tidsbegränsad 

anställning och därigenom förlänga tidsperioden som en arbetstagare kan vara anställd för 

begränsad tid
220
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5.2.3 Svenska regeringens argument i svaret på kommissionens formella underrättelse 

Regeringen påpekar i sitt svar till kommissionen att medlemsstaterna har rätt att själva välja 

hur direktivet ska implementeras. Det framgår dock av rättspraxis att direktivet ställer krav på 

heltäckande lösningar, och regler som endast till ytan verkar förhindra missbruk godtas inte. 

Vidare måste åtgärderna utgöra ett faktiskt skydd mot missbruk för att uppnå direktivets 

syfte.
221

 Jag anser inte, med bakgrund av det som hittills anförts, att de svenska reglerna idag 

utgör något faktiskt skydd mot missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar. 

Regeringen säger att åtgärden i klausul 5.1 b i ramavtalet om visstidsarbete, att införa en 

övre sammanlagd tidsgräns för rullande visstidsanställningar, inte måste gälla alla 

anställningsformer. Jag vill replikera med att påpeka att det inte heller står att det inte gäller 

alla anställningsformer sammantaget. Jag måste dock erkänna att ”en övre sammanlagd 

tidsgräns”
222

 inte nödvändigtvis innebär att den ska gälla alla anställningsformer. Dock anser 

jag att ordet sammanlagd tyder på att det måste vara mer än en anställningsform eller 

anställningstillfällen inblandad i beräkningen. Jag anser inte att denna tolkningsfråga är något 

att hänga upp sig på just eftersom det faktum som kommissionen kommit fram till kvarstår, 

det vill säga att det saknas åtgärder för övriga tidsbegränsade anställningsformer i svensk rätt. 

TCO och kommissionen har visat att tidsgränsen i viktstoppsregeln kan bli svår att uppnå 

om arbetsgivare kombinerar och staplar olika anställningsformen på varandra. Regeringen 

tillbakavisar att sådana konstruktioner skulle ske i verkligheten. Jag vill då återigen hänvisa 

till att direktivet, enligt rättspraxis, ställer krav på heltäckande lösningar som utgör ett faktiskt 

skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Således menar jag att ett teoretiskt resonemang 

som visar på att missbruk kan ske, genom att arbetsgivare kan kombinera och stapla olika 

tidsbegränsade anställningar på varandra, innebär att reglerna inte implementerats på ett 

heltäckande sätt och som utgör ett faktiskt skydd mot missbruk. Jag anser att det är tydligt 

uttalat att reglerna ska hindra missbruk så att det inte sker i verkligheten, och att missbruk av 

visstidsanställningar inte ska kunna inträffa i verkligheten innan det sker ett agerande. Om 

man ska vänta på att se resultatet av lagändringarna kan en utvärdering inte ske förrän tidigast 

efter det att femårsperioden passerat. Det kan då tänkas ta ytterligare minst något år innan en 

ny utredning görs och ytterligare tid innan en ny lag antas och träder i kraft. Att ett 

kringgående av reglerna ska kunna vara möjligt under så lång tidsperiod, trots att regeringen 

har vetskap om det, finner jag oacceptabelt. 
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Regeringen redogör för de bakomliggande skälen till 2007 års lagändringar. Överlag 

uttrycker regeringen att de är nöjda med lagändringarna då de anser att reglerna på ett bra sätt 

balanserar intresset av att förhindra missbruk av visstidsanställningar och att öka 

sysselsättningen genom att underlätta för arbetsgivare att anställa. Regeringen anser att en 

ytterligare tidsbegränsning, som föreslås av kommissionen, skulle rubba balansen mellan 

dessa två syften
223

. Jag antar att regeringen framför detta för att visa på att reglerna har ett 

bakomliggande syfte som regeringen anser skulle kunna rättfärdiga bristen på åtgärder för att 

förhindra missbruk av visstidsanställningar. Jag kan inte komma på något syfte som skulle 

berättiga att medlemsstaterna, som regeringen enligt min åsikt har gjort, inför regler som 

faktiskt inte ger något riktigt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar. Givetvis 

tycker jag det är bra att regeringen vill öka sysselsättningen, men inte på bekostnad av brister i 

arbetstagarskyddet. 

Den svenska regeringen hänvisar också till att missbruk av visstidsanställningar kan 

förhindras av arbetsmarknadens parter i Sverige. Genom att arbetsgivaren i vissa fall har en 

skyldighet att underrätta lokal arbetstagarorganisation om tidsbegränsade anställningsavtal så 

ges fackföreningarna en möjligt att ingripa vid behov. Vidare kan arbetstagarorganisationerna 

alltid kalla till förhandling med arbetsgivaren enligt MBL. Återigen vill jag påpeka att 

direktivet tydligt säger att det ska införas heltäckande åtgärder, antingen minst en av de 

åtgärder som räknas upp i klausul 5.1 a-c i ramavtalet om visstidsarbete eller likvärdiga 

lagliga åtgärder. Jag anser att det är mycket positivt att arbetsmarknadens parter kan ingripa 

om det behövs, men att det inte ska behövas mer än i speciella fall eftersom lagen ska 

förhindra missbruk av visstidsanställningar.  

En annan möjlighet som arbetsmarknadens parter har, som regeringen pekar på, är att på 

central nivå teckna kollektivavtal om tidsbegränsade anställningar. Även detta anser jag är bra 

eftersom det gör det möjligt att anpassa reglerna efter olika branscher. Jag har dock valt att 

bortse från regler i kollektivavtal i min uppsats. Jag vill återigen säga att direktivet ställer upp 

krav på heltäckande åtgärder som utgör ett faktiskt skydd mot missbruk av rullande 

visstidsanställningar. Jag vågar påstå att det finns arbetstagare som inte omfattas av något 

kollektivavtal och att lagen därför måste ge ett tillräckligt skydd mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar för att Sverige ska anses ha uppfyllt direktivets krav. 

Regeringen säger att tillsvidareanställning utgör huvudregel och att tidsbegränsade 

anställningar bara tillåts om de har stöd i lag eller kollektivavtal. Jag anser att det är bra att en 
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tidsbegränsad anställning måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. Det jag hittills funnit är, som 

redovisats, att lagen inte ställer upp tillräckliga krav på att förhindra missbruk av 

tidsbegränsade anställningar, varför detta argument från regeringen faller. 

I sitt svar till kommissionen hävdar regeringen att det ställs upp krav på objektiva skäl för 

anställningsformerna vikariat och säsongsanställning i svensk rätt. Gällande 

säsongsanställning har jag redan fört fram mina argument i avsnitt 5.2.1. För vikariat har det i 

praxis uttalats att anställningsformen ska kopplas till viss befattning eller 

befattningsinnehavare. I propositionen till den senaste lagändringen rörande tidsbegränsade 

anställningar uttalade regeringen att reglerna om vikariat ska tillämpas som tidigare
224

. Detta 

innebär att vad som tidigare slagits fast i rättspraxis ska gälla även i fortsättningen. I 

rättspraxis har AD dock tillåtit att kopplingen till befattningen eller befattningsinnehavaren 

endast varit indirekt, så länge vikariatet avspeglar den faktiska personalsituationen i 

verksamheten. Definitionen av vikariat i rättspraxis anser jag vara rätt omfattande. Jag anser 

att det, trots definitioner i rättspraxis, finns ett behov att definiera vad som menas med vikariat 

och vilka krav som ställs upp för att anställningsformen ska godtas. Till stöd för detta vill jag 

koppla vikariat till den nya anställningsformen, allmän visstid, som infördes vid 

lagändringarna 2007 och som kan användas för vikariatsändamål. För allmän visstid finns 

inget krav för arbetsgivaren att motivera varför anställningen ska vara tidsbegränsad, några 

objektiva skäl behöver alltså inte föreligga. Eftersom allmän visstid kan användas för 

vikariatsändamål uppkommer frågan vad som skiljer en ren vikariatsanställning i vikariat från 

en vikariatsanställning i allmän visstid. Här synes det för mig föreligga ett tolkningsproblem, 

varför jag anser att vikariat behöver en tydligare definition. Frågan har hittills inte tagits upp i 

rättspraxis. Jag anser att det således inte finns något tydligt krav på objektiva skäl för 

anställningsformen vikariat. 

Arbete då arbetstagaren har fyllt 67 år bör enligt regeringen undantas från kravet på att 

förhindra åtgärder mot missbruk av rullande visstidsanställningar eftersom de kan betraktas 

som en särskild grupp arbetstagare. Vid införandet av åtgärder ska medlemsstaterna enligt 

klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete ta hänsyn till olika kategorier av arbetstagare. Vad 

detta innebär har inte framkommit i uppsatsens rättsutredning. Jag kan tänka mig att det skulle 

kunna innebära att kravet på åtgärder för att förhindra missbruk kan sänkas om det 

exempelvis finns ett objektivt motiverat syfte att göra detta för att främja en viss kategori av 

arbetstagare. Ett sådant tänkbart syfte skulle kunna vara att öka sysselsättningen för en viss 
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grupp arbetstagare som i större utsträckning än andra grupper står utanför arbetsmarknaden. 

Vad det skulle kunna vara för syfte gällande kategorin arbetstagare som har fyllt 67 år kan jag 

inte komma på. Det är knappast så att regeringen kan motivera det genom att säga att man vill 

öka sysselsättningen bland pensionärer, som egentligen har arbetat klart. Regeringen säger 

också att det borde finnas ett intresse i att inte framtvinga tillsvidareanställning för 

arbetstagare som har fyllt 67 år. Jag vill påstå att det troligen är bättre för en äldre arbetstagare 

att själv kunna välja när denne vill avsluta sin anställning genom att ha möjlighet att säga upp 

sig, istället för att arbetstagaren kanske fastnar i en längre tidsbegränsad anställning som 

endast i undantagsfall kan frånträdas innan den avtalade tidsperiodens slut. Att arbetstagaren 

dessutom skulle stå helt utan skydd mot missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar är för mig helt orimligt. 

Regeringen hänvisar också till att arbetstagare kan vända sig till domstol och få den 

tidsbegränsade anställningen förklarad att gälla tills vidare om den tidsbegränsade 

anställningen träffats i strid med LAS regler. Dock ska inte arbetstagaren behöva vända sig till 

domstol eftersom lagen på ett effektivt sätt ska förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar. Jag har också sett en trend i rättspraxis att AD ser till lagligheten vid 

varje enskilt anställningstillfälle, snarare än till mängden eller kombinationen av dem. Ställer 

inte lagen upp tillräckliga ramar för att förhindra missbruk innebär det ett problem vid 

rättstillämpningen. Domstolen ska, vid rättstillämpningen, hålla sig inom de ramar som 

lagstiftningen sätter upp. Ett domstolsbeslut utöver eller i strid med lagen innebär att 

domstolen inkräktar på riksdagens normgivningskompetens
225

. Det finns ännu inte så mycket 

rättspraxis från tiden efter de nya lagändringarna, varför det är svårt att uttala sig om hur 

reglerna faktiskt tillämpas av domstolen. Ett nytt prejudikat har generellt sett högre 

prejudikatsvärde än äldre
226

. 

Gällande företrädesrätt till återanställning, som regeringen hävdar utgör ett skydd mot 

missbruk av upprepade visstidsanställningar, anser jag att TCO:s fyra motargument är 

korrekta. Jag behandlar dessa argument under avsnitt 5.2.4. 

Jag, liksom TCO, anser att regeringens argument att arbetsgivarens informationsplikt till 

tidsbegränsat anställda om lediga tjänster är helt irrelevant. Informationen anser jag inte på 

något direkt sätt utgöra en åtgärd eller del av åtgärd som förhindrar missbruk av 
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tidsbegränsade anställningar som följer på varandra. Möjligtvis skulle informationsplikten 

kunna anses ge ett indirekt skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. 

Regeringen menar att LAS regler sammantaget innebär ett skydd mot missbruk av 

rullande visstidsanställningar. Jag anser att vissa av reglerna i LAS kan bidra till ett sådant 

skydd, exempelvis så kan företrädesrätt till återanställning underlätta för en tidsbegränsat 

anställd arbetstagare att uppnå kvalifikationstiden i viktstoppsregeln, men att reglerna inte kan 

anses utgöra ett fullgott skydd mot missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar varken var för sig eller sammantaget. Mina motargument till och 

kommentarer av regeringens argument visar på detta. 

 

5.2.4 TCO:s argument i yttrandet med anledning av svenska regeringens svar på 

kommissionens formella underrättelse 

TCO beklagar att överträdelseärendet inte uppmärksammats mer i riksdagen och att det inte 

skett några överläggningar med arbetsmarknadens parter med anledning av 

överträdelseärendet. Jag tycker det är anmärkningsvärt att överträdelseärendet inte fått större 

uppmärksamhet i Sverige
227

.  

Regeringens tolkning av klausul 5.1 b i ramavtalet om visstidsarbete anser TCO vara 

felaktig. Regeringens tolkning, att den övre sammanlagda tidsgränsen inte skulle gälla för alla 

anställningsformer, anser TCO i högre utsträckning gynnar arbetsgivarnas flexibilitetsbehov 

än arbetstagarnas anställningsskydd och att regeringens tolkning gör reglerna lätta att kringgå. 

Jag har tidigare sagt att klausul 5.1 b inte bekräftar regeringens argument, men att den inte 

heller säger motsatsen. Mot bakgrund av direktivets syfte så anser jag att man få anta att 

åtgärden innebär att en övre tidsgräns ska införas som gäller samtliga tidsbegränsade 

anställningsformer. Åtgärder som införs ska vara heltäckande och innebära ett faktiskt skydd 

mot rullande visstidsanställningar. Det i kombination med att medlemsstaterna åläggs att 

införa en eller flera av åtgärderna i klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete tyder på att varje 

åtgärd i klausul 5.1 a-c för sig ska ge ett heltäckande och faktiskt skydd. Om då inte alla 

anställningsformer ska innefattas så kan reglerna, som TCO säger, lätt kringgås. 

TCO anser att regeringen har en felaktig uppfattning om hur visstidsdirektivet och 

svenska regler i LAS ska tolkas. TCO tillbakavisar att lagändringarnas syfte skulle kunna 

berättiga den nuvarande lagstiftningen genom att den kan anses ha ett särskilt syfte. Jag håller, 
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som jag tidigare sagt, med TCO om att lagändringarnas syfte inte kan anses vara berättigade 

när de möjliggör för att arbetsgivare att stapla flera visstidsanställningar på varandra under 

lång tid. Jag finner inget stöd i klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete för att 

medlemsstaterna ska kunna frångå den och låta bli att införa heltäckande åtgärder som faktiskt 

förhindrar missbruk av visstidsanställningar. Klausulen tillåter dock att medlemsstaterna vid 

införandet av åtgärder tar hänsyn till kategorier av arbetstagare eller behov i vissa branscher. 

Vad detta innebär är oklart. Jag anser det otroligt att man med stöd av detta helt skulle kunna 

avstå från att införa några åtgärder med stöd av ett motiverat syfte. 

Provanställning hävdar TCO kan kombineras med övriga tidsbegränsade 

anställningsformer i LAS 5 §. Fråga har behandlats i avsnitt 5.2.2 där jag kom fram till att 

provanställning inte är avsedd att kombineras med övriga former av visstidsanställningar.  

TCO tillbakavisar regeringens argument att tillsvidareanställning som huvudregel skulle 

förhindra missbruk. TCO menar att tidsbegränsade anställningar blivit norm inom vissa 

branscher och att det därför kan vara svårt att nå framgång med att i domstol hävda att en 

tillsvidareanställning gäller vid oklarhet. Jag kan inte uttala mig om det stämmer att 

tidsbegränsade anställningar har blivit norm inom vissa branscher. Om så har skett så håller 

jag med om att det kan bli svårt att föra talan i domstol om att tillsvidareanställning ska vara 

huvudregel när branschpraxis visar på det motsatta. I rättspraxis har tidigare uttalats att det 

inte finns någon generell skyldighet för arbetsgivaren att tillsvidareanställa för att tillgodose 

ett stadigvarande behov av arbetskraft. Arbetsgivaren kan hyra in personal från 

bemanningsföretag. Den nya anställningsformen, allmän visstid, som inte kräver några 

objektiva skäl kan också användas för att täcka ett stadigvarande behov under två års tid. Det 

finns alltså möjligheter för arbetsgivaren att använda sig av andra åtgärder än att 

tillsvidareanställa. I brist på ny rättspraxis är det oklart om detta fortfarande står fast, men jag 

finner inget som talar emot att det inte ska stå fast. 

De fyra motargument som TCO för fram gällande företrädesrätt tycker jag är relevanta 

och tillbakavisar regerings argument. Jag anser att reglerna om företrädesrätt till 

återanställning kan bidra till att förhindra missbruk, men jag anser inte att reglerna 

självständigt eller i tillräcklig utsträckning förhindrar missbruk av visstidsanställningar för att 

anses uppfylla kraven på åtgärder för att förhindra missbruk. Återanställningsrätten kan 

exempelvis underlätta för arbetstagaren att uppnå kvalifikationstiden i viktstoppsregeln. 

Företrädesrätten är dock förknippad med en relativt lång kvalifikationstid. Jag sätter den då i 

relation till kvalifikationstiden i viktstoppsregel, som är den dubbla. Det kan därför antas att 

många arbetstagare inte uppnår kvalifikationstiden och får företrädesrätt till återanställning. 
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Vidare ska arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Tidsbegränsade anställningar 

upphör efter att viss händelse eller viss tidpunkt inträffat. Det kan vara rimligt att anta att den 

tidsbegränsade anställningen upphör vid en specifik tidpunkt av anledningen att det då inte 

längre föreligger något arbetskraftsbehov. Eftersom det inte finns krav på saklig grund för 

tidsbegränsade anställningars upphörande så är det osäkert huruvida avtalet upphört på grund 

av arbetsbrist eller personliga skäl. Huruvida avtalet upphört på grund av personliga skäl eller 

arbetsbrist behöver därför inte framkomma förrän vid en rättstvist. I och med att tidsperioden 

bestäms redan vid avtalets ingående är det rimligt att anta att upphörandet sker på grund av 

arbetsbrist, för varför skulle en arbetsgivare anställa en arbetstagare som på grund av 

personliga skäl annars inte skulle få stanna i verksamheten. Det hindrar dock inte att 

situationer uppstår under avtalsperioden som gör att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för 

uppsägning på grund av personliga skäl. Vidare ska arbetstagaren ha tillräckliga 

kvalifikationer för det nya arbetet och det är i princip arbetsgivaren som avgör vad som 

innefattas i begreppet tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren har ju rätt att driva och 

organisera sin verksamhet som denne vill. Företrädesrätten ser jag som en regel som är menad 

att utgöra en begränsning av arbetsgivarens arbetsledningsrätt, då han inte fritt kan välja vem 

han vill anställa när en arbetstagare har återanställningsrätt. Genom att arbetsgivaren är den 

som bestämmer vad som ska räknas som tillräckliga kvalifikationer kan företrädesrätten dock 

kringgås. En ny tjänst kan utformas så att oönskade arbetstagare inte har de kvalifikationer 

som krävs för tjänsten. 

Det sista motargumentet, att det inte finns något krav på att återanställning ska ske i 

tillsvidareanställning, finner jag väga tungt. Visserligen kan en tidsbegränsad anställning vid 

återanställning leda till att arbetstagaren lättare uppnår tidsgränsen i viktstoppsregeln och 

därmed automatiskt blir anställd tills vidare. I och med övergången till tillsvidareanställning 

kan arbetstagaren sägas upp. När återanställning skett i tidsbegränsad anställning är det 

rimligt att anta att arbetsgivaren inte har något stadigvarande behov av arbetskraft och att 

arbetstagaren kommer att bli uppsagd på grund av arbetsbrist när det tidsbegränsade 

anställningsavtalet skulle löpt ut. Dessutom skulle arbetstagaren kunna sägas upp innan den 

avtalade tiden löpt ut. För att undvika sådana situationer är det tänkbart att arbetsgivaren 

väljer en annan lösning, t.ex. att anlita personal från bemanningsföretag till dess 

företrädesrättsperioden passerat. Eftersom arbetsgivaren själv väljer hur verksamheten ska 

organiseras kan arbetsgivaren använda sig av personal från bemanningsföretag under 

företrädesrättsperiodens nio månader för att undvika att återanställa en arbetstagare. 

Företrädesrätten kan på så vis även kringgås. Företrädesrätten till återanställning kan också 
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främja att fler visstidsanställningar följer på varandra. Uppkommer ett behov av 

nyanställning, som även gäller återanställningsrätt till tidsbegränsade anställningar, så kan ett 

missbruk ske enbart genom att arbetsgivaren följer lagen. Eftersom det inte finns någon övre 

tidsgräns eller maximalt antal gånger en arbetstagare kan vara anställd i säsongsarbete kan en 

arbetstagare obegränsat antal gånger återanställas i denna anställningsform. Det går att hävda 

att arbetsgivaren kan välja vilken anställningsform som återanställning ska ske till och att 

arbetsgivaren då skulle kunna välja tillsvidareanställning istället för tidsbegränsad anställning. 

Med anledning av det vill jag påpeka att arbetsgivaren har rätt att organisera sin verksamhet 

efter eget tycke och att det vore orimligt att kräva att arbetsgivaren skulle behöva täcka ett 

större behov av arbetskraft än vad som faktiskt föreligger. Jag finner således att 

företrädesrätten visserligen kan underlätta för arbetstagaren att uppnå kvalifikationstiden i 

viktstoppsregeln, men att den egentligen inte kan anses hindra missbruk av tidsbegränsade 

anställningar. Företrädesrätten anser jag främjar, och ur viss synvinkel även påtvingar, 

användandet av upprepade tidsbegränsade anställningar. 

TCO tar även upp fall som visar på att det reglerna om tidsbegränsade anställningar 

utnyttjas och att arbetsgivare kombinerar olika tidsbegränsade anställningsformer för att 

undvika att tillsvidareanställa. Viktigt att ha i åtanke är att femårsperioden i viktstoppsregeln 

ännu inte har uppnåtts. Ännu går det alltså inte att se resultatet av de regler som infördes 1 juli 

2007 respektive 1 januari 2008. Dock tror jag, vilket TCO:s exempel visar på, att det finns 

arbetsgivare som utnyttjar de möjligheter reglerna ger. En trend där arbetsgivaren växlar 

mellan olika anställningsformer men där arbetstagaren utför samma arbete tycker jag är en 

stark indikation på att arbetsgivaren försöker kringgå lagens regler. 

 

5.2.5 Min bedömning av frågan 

Jag vill påpeka, som tidigare tagits upp, att det råder brist på svensk rättspraxis som behandlar 

de nya lagändringarna från 2007, och att det ännu är för tidigt att uttala sig om huruvida det 

sker missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar och i vilken utsträckning eftersom 

femårsperioden i viktstoppsregel inte har uppnåtts. 

Jag delar TCO:s och Kommissionens oro över den svenska regeringens inställning i 

ärendet. Att regeringen förnekar att missbruk skulle ske mer än på ett teoretiskt plan tycker 

jag är ett argument som inte är förenligt med hur direktivet ska implementeras. Direktivet 

ställer, enligt praxis, krav på heltäckande lösningar och regler som endast till ytan verkar 

förhindra missbruk men som inte utgör ett faktiskt skydd mot missbruk godtas inte. 

Medlemsstaterna har visserligen rätt att välja hur det ska implementerats, men det framgår av 
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rättspraxis, som presenterats i rättsutredningen, att åtgärderna måste utgöra ett faktiskt skydd 

mot missbruk för att uppnå direktivets syfte. Jag anser inte att de svenska reglerna idag utgör 

något faktiskt skydd mot missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar. 

I svensk rätt konstaterar jag, liksom kommissionen, att det finns en övre tidsgräns för 

allmän visstid och vikariat, men att tidsgränsen kan kringgås genom att kombinera olika 

former av visstidsanställningar. Vidare är det brist på åtgärder för att förhindra missbruk av 

säsongsanställningar och arbete för arbetstagare över 67 år. För vikariat och 

säsongsanställning anser jag att det finns vissa krav som ska föreligga för att 

anställningsformen ska godtas. Jag anser dock att det saknas en tydlig och fast definition av 

säsongsanställning och vikariat. I och med att definitionen inte är helt klar så anser jag inte att 

krav på objektiva skäl uppställs för dessa anställningsformer. Med anledning av det som 

framförts i detta avsnitt har Sverige, enligt min mening, inte fullgjort sina åligganden enligt 

klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete gällande åtgärder för att förhindra missbruk av fler på 

varandra följande visstidsanställningar.  

 

5.2.6 Diskussion kring åtgärderna i klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete 

Eftersom jag har kommit fram till att direktivet inte implementerats korrekt avseende kravet 

på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar 

tänkte jag nu diskutera de olika åtgärderna som tas upp i klausul 5.1 i ramavtalet om 

visstidsarbete och ge förslag på åtgärder som jag anser bör införas i svensk rätt. Enligt EU-

domstolens praxis kan medlemsstaterna välja att implementera en eller flera av det åtgärder 

som räknas upp i klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete alternativt införa lika lagliga 

åtgärder. Det viktiga är att åtgärderna ger ett faktiskt skydd mot missbruk av upprepade 

visstidsanställningar.  

Åtgärden att införa krav på objektiva grunder anser jag är förenad med en del problem. 

För det första är objektiva grunder en definitionsfråga. När man ska försöka definiera något så 

finns det ofta utrymme för olika tolkningar. Det är således troligt att denna åtgärd skulle 

innebära att en allmän ram sätts i förarbeten och lagtext, och att det sedan skulle bli upp till 

rättstillämpningen att göra bedömningar utifrån denna ram i varje enskilt fall. Det skulle då 

lämnas stort utrymme för tolkning och argumentation. Dessutom skulle det ta tid innan 

begreppet fått en tydlig definition i rättspraxis. Denna åtgärd skulle jag dock tro kunna passa 

för att förhindra missbruk av anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år eftersom det kan 

tänkas vara troligt att denna kategori arbetstagare inte kommer att vara kvar i arbetslivet så 
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många år till. Därför kan det vara svårt för arbetstagare att nå upp till viss kvalifikationstid 

som kan ställas upp i andra åtgärder.  

Jag skulle föreslå att man inför en yttersta sammanlagd tidsgräns i svensk rätt, gällande 

alla tidsbegränsade anställningsformer, för hur länge en arbetstagare få vara visstidsanställd 

innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Ur ett arbetstagarperspektiv skulle 

jag även vilja kombinera denna åtgärd med att införa en gräns för hur många gånger en 

visstidsanställning får förnyas. Uppnås en av dessa två gränser ska anställningen övergå till en 

tillsvidareanställning. Anledningen till att jag vill kombinera dessa är att jag misstänker att 

man, i de fall det bara finns en yttersta sammanlagd tidsgräns, skulle kunna se en trend som 

visade på allt fler och kortare visstidsanställningar. För att undvika att uppnå denna yttersta 

tidsgräns är det tänkbart att arbetsgivare skulle vara försiktiga med att visstidsanställa för 

längre tid än vad som är absolut nödvändigt. Kombineras den yttersta tidsgränsen med ett 

maximalt antal gånger en visstidsanställning får förnyas kommer det att förhindra att 

visstidsanställningarna blir allt för kortvariga. Detta kan dock bli ett problem för arbetsgivare 

som kan tänkas uppleva de restriktiva reglerna som ett flexibilitetshinder. Ett tänkbart 

problem är att arbetsgivaren väljer andra lösningar som t.ex. att hyra in personal från 

bemanningsföretag. En annan risk är att arbetsgivare känner sig tvingade att tillsvidareanställa 

och för att undvika att göra det istället väljer att anställa olika arbetstagare varje gång ett nytt 

tillfälligt arbetskraftsbehov uppstår. Det skulle kunna leda till en ökad rörelse på 

arbetsmarknaden som skulle skapa större otrygghet för arbetstagaren. I sin tur skulle den 

ökade rörligheten kunna leda vidare till att arbetstagare mer sällan anställs av samma 

arbetsgivare och därmed inte uppnår kvalifikationstiden. För att förhindra detta kan det finnas 

skäl att införa en gräns för hur många tidsbegränsat anställda som får finnas i varje 

organisation. Åtgärderna innebär ett dilemma, där både arbetstagarens och arbetsgivarens 

behov måste tillgodoses. Eftersom arbetsgivaren är den part som styr utbudet av anställningar 

måste arbetsgivaren uppmuntras att tillsvidareanställa. Kanske behöver det bli lättare för 

arbetsgivare att säga upp arbetstagare för att öka benägenheten att anställa tillsvidare. Frågan 

är då hur samma nivå av arbetstagarskydd ska upprätthållas, fast med andra åtgärder.  

I ett rättsfall från 1999 har AD uttalat följande om hur missbruk av visstidsanställningar 

kan förhindras:  

Om arbetsgivaren inte skall behöva ha något angivet skäl för att få anställa 

en arbetstagare på viss tid, förutom att parterna ifråga är överens om 

tidsbegränsningen, innebär detta att det inte kan ses som ett kringgående av 

lagen att sätta just den typen av visstidsanställning i system. En arbetsgivare 

skulle således kunna välja att ha endast överenskommet visstidsanställda i 
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sin verksamhet. För att motverka detta bör därför en regel om 

överenskommen visstidsanställning kombineras med en referensperiod inom 

vilken en och samma arbetstagare inte får anställas mer än en maximalt 

tillåten tid. Ju längre referensperiod som väljs, desto större blir skyddet för 

den enskilde arbetstagaren mot att utnyttjas för rullande 

visstidsanställningar. Regeln bör därutöver kombineras med ett tak om hur 

många arbetstagare som en arbetsgivare får ha överenskommet 

visstidsanställda samtidigt.
228

. 

 

5.3 Anställningsskydd och tidsbegränsad anställning 

5.3.1 Anställningsskydd i tidsbegränsad anställning 

En tidsbegränsad anställning anser jag vara förknippad med både fördelar och nackdelar. Två 

fördelar är att arbetstagaren redan från början känner till hur länge anställningen kommer att 

fortgå och därför kan förbereda sig genom att söka annat arbete för tiden efter avtalsperioden 

redan vid avtalets ingående och att arbetstagaren som huvudregel inte kan sägas upp under 

avtalstiden. Nackdelar kan vara att arbetstagaren inte kan säga upp sig under avtalsperioden 

utan är bunden att arbeta kvar även om denne inte trivs och att arbetstagaren kanske missar 

andra mer gynnande arbetstillfällen. 

Att ett tidsbegränsat anställningsavtal endast i undantagsfall kan sägas upp anser jag kan 

gynna båda parter. Arbetstagaren har garanterat arbete och inkomst under avtalsperioden, 

medan arbetsgivaren får garanterad arbetskraft under hela avtalsperioden. Lunning och Toijer 

säger att en lång visstidsanställning kan ge ett bättre anställningsskydd än en 

tillsvidareanställning, eftersom en tidsbegränsad anställning endast i undantagsfall kan sägas 

upp innan avtalsperioden är slut.
229

 Lunning och Toijer gör också en jämförelse av 

anställningsskyddet vid vikariat. Vikarien, som är tidsbegränsat anställd, kan inte sägas upp 

under avtalsperioden mer än i undantagsfall, men den ordinarie befattningsinnehavaren kan 

sägas upp med beaktande av uppsägningstid.
230

 

Det finns även andra tänkbara fall då situationen är omvänd. Vid automatisk övergång till 

tillsvidareanställning anser jag att det till och med skulle kunna anses ske en försämring av 

anställningsskyddet, om övergången sker innan den avtalade tiden om tidsbegränsad 

anställning skulle ha löpt ut. Under den tidsbegränsade anställningens avtalstid skulle 

arbetstagaren inte kunna sägas upp, men när anställningen övergår till en tillsvidare 
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anställning kan arbetstagaren sägas upp. Perioden från det att den tidsbegränsade 

anställningen övergick till en tillsvidare anställning och fram till dess avtalstiden för den 

tidsbegränsade anställningen skulle ha löpt ut kan alltså arbetstagaren sägas upp, vilket jag 

anser är en försämring av arbetstagarens anställningsskydd. Övergången skulle kunna 

utnyttjas på så sätt att arbetsgivaren med lagligt stöd kan säga upp arbetstagaren, när han 

annars inte skulle ha kunnat göra det. Det är inte orimligt att anta att arbetstagaren inte är lika 

insatt i de arbetsrättsliga reglerna som arbetsgivaren, eftersom arbetsgivaren säkerligen ingått 

fler anställningsavtal än arbetstagaren. Jag anser därför att det vore rimligt att arbetsgivaren 

inte skulle kunna säga upp en arbetstagare som uppnått kvalifikationstiden i viktstoppsregeln, 

och därmed fått sin tidsbegränsade anställning omvandlad till en tillsvidareanställning, förrän 

efter det att avtalstiden för den tidsbegränsade anställningen löpt ut. Detta borde inte utgöra 

något problem för arbetsgivaren eftersom arbetstagaren skulle ha arbetat hos arbetsgivaren 

hela tidsperioden om övergången inte skett. Anställningsavtalet kan enligt mitt förslag 

fortfarande sägas upp till samma datum som avtalet för den tidsbegränsade anställningen 

skulle löpt ut.  

Tidsbegränsat anställda har också ett skydd mot diskriminering, som innebär att de inte 

ska behandlas sämre än tillsvidareanställda enbart på grund av sin anställningsform gällande 

löne- och anställningsvillkor.
231

 

 

5.3.2 Har det skett en minskning av arbetstagarnas skyddsnivå i strid med klausul 8.3? 

Genomförandebestämmelserna i klausul 8.3 i ramavtalet om visstidsarbete stadgar att 

implementeringen av direktivet inte ska vara skälig grund för att minska arbetstagarnas 

skyddsnivå. I rättspraxis, närmare bestämt Mangold-målet, har EU-domstolen uttalat att 

klausulen 8.3 omfattar alla nationella åtgärder som är en del av implementeringen av 

direktivet. Enligt förenade målen Angelidaki m.fl. ska minskningen av arbetstagarnas 

skyddsnivå prövas både för arbetstagare med rullande visstidsanställningar och arbetstagare 

med enskild visstidsanställning. Regeringen har, som framkommit i rättsutredningen, uttryckt 

i propositionen till de aktuella lagändringarna att dessa är ett led i implementeringen av 

visstidsdirektivet. Någon sänkning av arbetstagarskyddet får således inte ske. 

Av okänd anledning har kommissionen och svenska regeringen bortsett från detta i 

dokumenten från överträdelseärendet. Frågan tas dock upp av TCO, först i anmälan och sedan 
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återigen i yttrandet till kommissionen med anledning av svenska regeringens svar på 

kommissionens formella yttrande.  

De argument som TCO fört fram, och som redogjorts för under avsnitt 4.2.1, är 

urholkningen av tillsvidareanställningen som den huvudsakliga anställningsformen, att det 

skett en minskning i skyddet mot korta upprepade visstidsanställningar, att skyddet mot 

rullande vikariatsanställningar minskat och att en försämring av skyddet mot upprepade 

säsongsanställningar skett. De argument jag främst vill kommentera och som jag anser väger 

tyngst är det första och det tredje argumentet som framförs. Angående det första argumentet 

håller jag med TCO om att anställningsformen allmän visstid kan anses ha urholkat 

huvudregeln om tillsvidareanställning. För en anställning i allmän visstid krävs inga objektiva 

skäl och anställningsformen kan användas för att täcka ett stadigvarande behov av arbetskraft. 

På så vis menar jag att införandet av anställningsformen allmän visstid innebär en sänkning av 

arbetstagarnas skyddsnivå.  

Gällande TCO:s argument om visstidsanställningar håller jag med TCO och tycker att 

argumenten visar på en tydlig sänkning av arbetstagarskyddet. Det har, som TCO säger, skett 

en nominell sänkning av tidsgränsen i viktstoppsregeln från tre år under en femårsperiod till 

två år under en femårsperiod. Eftersom allmän visstid kan användas även för vikariatsändamål 

så innebär det att en arbetstagare i praktiken kan vara anställd som vikarie i fyra år under en 

femårsperiod med den enda skillnaden att anställningsformens namn ändras. 

Anställningsskyddet vid tidsbegränsade anställningar har inte behandlats på ett 

uttömmande sätt i uppsatsen varför jag har svårt att med säkerhet uttala mig i frågan. Det 

ovanstående visar på att det skett en minskning av arbetstagarnas skyddsnivå, men jag kan 

även tänka mig att det skett förändringar som stärkt skyddsnivån och som därför kan väga upp 

minskningarna som tagits upp. 

 

5.3.3 Förändringar i maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare? 

Jag anser att det går att, om förändringarna innebär en sänkning av arbetstagarnas skyddsnivå, 

hävda att arbetsgivarens maktposition har förstärkts. LAS syftar till att ge arbetstagarna 

anställningsskydd. Arbetsgivarna har i Sverige en stark arbetsledningsrätt som jag ser som ett 

uttryck för arbetsgivarnas makt. Reglerna i LAS inskränker arbetsgivaren arbetsledningsrätt 

och ger arbetstagarna vissa rättigheter som kan fungera som en motmakt. Därför anser jag att 

en sänkning av arbetstagarskyddet kan innebära en maktförskjutning där arbetsgivarens makt 

ökar. Arbetstagarna är ju beroende av arbetsgivarna för att få och bibehålla arbete, som jag 

anser ger arbetstagarna ekonomisk och social trygghet. 
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Frågan är i allra högsta grad även politisk. Det är riksdagen som kan förändra och 

utveckla lagen genom sin normgivningskompetens. Nya moderaterna säger själva att de är ett 

arbetarparti. Deras mål är att ha hög sysselsättning för att trygga välfärden.
232

 Samtidigt har 

den borgerliga regeringen infört nya inskränkningar i arbetstagarnas grundläggande 

arbetsvillkor som inte kan anses främja arbetstagarnas intressen. Regeringen har gjort EU till 

boven i dramat. Kristoffer Arvidsson Thonäng (LO) skriver: ”Samtidigt som arbetstagarnas 

ställning försvagas stärks arbetsgivarnas.” och hänvisar till regeringspartiet som ”moderaterna 

– det nya arbetsgivarpartiet”
 233

. En del i detta är att regeringen inte följt EU:s minimiregler 

om arbetstagarskydd i och åtgärder för att förhindra av missbruk av tidsbegränsade 

anställningar. Men det finns även fler lagändringar som har visat på en trend där 

arbetstagarnas skydd får ge vika för arbetsgivarintressen.
 234

 

2007 års lagändringar ska enligt propositionen göra det lättare för arbetsgivare att 

anställa. Regeringen säger att ”För att underlätta att anställningar kommer till stånd bör det 

enligt regeringens uppfattning vara lätt att anställa tidsbegränsat och tidsbegränsade 

anställningar bör vara tillåtna under en förhållandevis lång tidsperiod. Goda möjligheter att 

anställa för begränsad tid ökar arbetsgivarens flexibilitet vid anställningstillfället”
235

 och att 

”tidsbegränsade anställningar spelar också en mycket viktig roll för att arbetsgivare skall 

kunna anställa personer vid tillfälliga arbetstoppar och ersätta tillfälligt frånvarande 

personal”
236

. För att väga upp det krävs åtgärder som hindrar arbetsgivaren från att missbruka 

användandet av tidsbegränsade anställningar. I denna uppsats har jag kommit fram till att det i 

svensk rätt inte finns åtgärder som faktiskt förhindrar att missbruk av fler på varandra 

visstidsanställningar kan ske. Jag har istället kommit fram till att arbetsgivare genom att 

kombinera och stapla olika tidsbegränsade anställningsformer kan kringgå de regler som ska 

begränsa användandet av visstidsanställningar. Eftersom anställningsskyddet har en stark 

koppling till tillsvidareanställning och de nya reglerna främjar användandet av tidsbegränsade 

anställningar vill jag med stöd i det jag fört fram i detta avsnitt påstå att de nya reglerna 

                                                 
232

 Nya moderaterna, Startsida/Vår politik, Moderaterna är vår tids arbetarparti, 

http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx, hämtad 2011-03-15 

233
 Arvidsson Thonäng, Kristoffer (LO), Regeringens dolda EU-agenda, europaportalen.se, publicerad 2010-05-

04, http://www.europaportalen.se/2010/05/regeringens-dolda-eu-agenda, hämtad 2011-03-16 

234
 Arvidsson Thonäng, Kristoffer (LO), Regeringens dolda EU-agenda 

235
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 27 

236
 Prop. 2006/07:111 (pdf), s. 22 



 

 67 

innebär en sänkning av arbetstagarnas skyddsnivå som i sin tur gett en maktförskjutning som 

gynnar arbetsgivaren.  

Rönnmar säger sin avhandling från 2004 att implementeringen av visstidsdirektivet inte 

har inneburit en försämrad möjlighet för arbetsgivaren att träffa avtal om tidsbegränsad 

anställning
237

. Avhandlingen är dock från 2004 och syftar därför till de regler som gällde 

innan lagändringarna 2007. Eftersom jag har kommit fram till att de nya lagändringarna inte 

hindrar arbetsgivare från att ha samma arbetstagare anställd hos sig under obegränsad tid i 

olika tidsbegränsade anställningar, så vill jag anföra Rönnmars uttalande till stöd för mitt egna 

resonemang att det skett en maktförskjutning som gynnar arbetsgivaren.  

 

5.4 Arbetsmarknaden och tidsbegränsade anställningar 

5.4.1 Arbetsmarknadens förändring 

Det har framkommit att diskussionen kring flexibilitet anses styras av arbetsgivarens 

perspektiv och arbetstagaren får därför anpassa sig och bli mer flexibla. Tidsbegränsade 

anställningar kan vara ett uttryck för flexibilitet. Vidare har det i uppsatsen uttalats att 

arbetstagarna generellt sett föredrar fasta anställningar medan arbetsgivarna ser stora fördelar 

med visstidsanställningar. Osäkerheten vid lågkonjunkturer gör arbetsgivare mindre villiga att 

tillsvidareanställa, samtidigt som den höga arbetslösheten gör arbetstagare mer villiga att 

acceptera anställningar för begränsad tid. Detta menar jag skulle kunna jämföra med 

ekonomiska teorier om utbud och efterfrågan där arbetsgivaren styr utbudet på 

arbetsmarknaden. I tider med hög sysselsättning skulle en omvänd situation kunna vara 

tänkbar, att arbetstagarnas efterfrågan av tillsvidareanställningar skulle styra 

arbetsmarknaden. En ökad andel tidsbegränsade anställningar, som i uppsatsen presenterad 

statistik visar på, anser jag tyder på att benägenheten att anställa tills vidare har minskat. 

Sverige har haft en finanskris och därför tror jag att arbetstagare har antagit erbjudanden om 

tidsbegränsade anställningar i större utsträckning. Jag tror att ekonomiska teorier skulle kunna 

bidra med en förklaring till tidsbegränsade anställningsformers ökade användning på 

arbetsmarknaden. 

Det uppsatsen visat på är att arbetsmarknadens förändring och flexibilisering har ett 

samband med tidsbegränsade anställningar då visstidsanställningar kan var ett uttryck för 
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flexibilitet. Uppsatsen tar också upp att det finns samband mellan landets lagstiftning och hur 

stor andel av arbetstagarna som är tidsbegränsat anställda. 

 

5.4.2 Flexicurity 

Modellen som ska se både till arbetstagarnas trygghetsbehov och arbetsgivarnas 

flexibilitetsbehov, anser jag, sänker arbetstagarnas anställningsskydd. Detta vägs dock upp 

genom att det istället finns andra åtgärder för att ge ett arbetstagarna ett skydd som ska 

motsvara det förlorade anställningsskyddet. Arbetsmarknadspolitiken fokuserar på yrkes- och 

vidareutbildning, arbetsgivaren får lättare att anställa och säga upp arbetstagare och 

arbetstagarna får höga ersättningsnivåer i arbetslöshetssystemet.
238

 

I Danmark har flexicurity-modellen införts. I en ledare i Aftonbladet 2006 kan man läsa 

om danska flexicurity: ”Alla går till arbetsförmedlingen. 75 procent av dem får jobb inom 

ett år. De flesta under den allra första tiden. De som inte får jobb har a-kassa på 90 procent av 

lönen i fyra år, rätt till utbildning och egen coach. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen 

växer.” Trots att rörligheten har ökat på den danska arbetsmarknaden har man i Danmark färre 

korta tidsbegränsade anställningar än i Sverige.
239

 

Modellen, som funkar väl i Danmark, kan innebära problem i Sverige. En aspekt är de 

geografiska skillnaderna mellan länderna. I Danmark kan arbetstagare ta jobb nästan var som 

helst i landet utan att behöva flytta. I Sverige är flera av parterna på arbetsmarknaden överens 

om att det behövs förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Det är dock ett problem hur 

detta ska ske och på den punkten finns det flera olika åsikter.
240

  

Jag tycker att flexicurity-modellen i teorin låter som en bra lösning. Dock måste den 

utvecklas och anpassas för kunna användas i Sverige. Hänsyn måste dock tas till att det redan 

finns ett djupt inrotat system och att det tar tid att göra förändringar. Jag anser att Sverige bör 

ta lärdom av grannlandet Danmark och utreda om någon liknande lösning skulle kunna 

fungera i Sverige för att öka sysselsättningen. 
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5.4.3 Tidsbegränsade anställningars fördelning mellan könen 

Av den statistik som redovisats framgår att det skett en liten ökning av andelen 

visstidsanställda i EU sedan visstidsdirektivets tillkomst 1999. I Sverige har ökningen av 

andelen tidsbegränsat anställda varit större än i EU under samma tidsperiod. Inom EU har 

andelen visstidsanställda män ökat något mer än andelen visstidsanställda kvinnor, men det är 

fortfarande fler kvinnor än män som innehar en tidsbegränsad anställning. I Sverige har både 

andelen kvinnor och andelen män som innehar en tidsbegränsad anställning minskat något 

åren 2005-2010. 

Ett av målen med visstidsdirektivet var att det skulle bidra till ökad jämställdhet mellan 

män och kvinnor, då fler kvinnor än män hade en visstidsanställning vid tidpunkten för 

direktivets tillkomst. Förändringarna som skett är ganska små och det är svårt att uttala vilken 

påverkan visstidsdirektivet har haft. 

Svenska regeringen tog upp jämställdhetsfrågan i propositionen till 2007 års 

lagändringar, med anledning av att det var större andel kvinnor än män som hade en 

tidsbegränsad anställning. Regeringen såg dock att flera kvinnor även stod utanför 

arbetsmarknaden och ansåg i det fallet att det var viktigare att främja kvinnors sysselsättning 

än att minska skillnaderna i andelen anställda kvinnor och män. Detta synes mig ytterst vara 

en prioriteringsfråga. Med anledning av att detta inte är uppsatsens huvudsakliga område 

tänker jag inte ge mig in i diskussionen huruvida syftet kan anses vara berättigat. 

Sammanfattningsvis kan man se att det fortfarande är större andel kvinnor än män som 

innehar en tidsbegränsad anställning, både i Sverige och i EU. Skillnaderna mellan andelen 

tidsbegränsade kvinnor och andelen tidsbegränsade män har minskat något sedan direktivets 

tillkomst. Det är dock oklart vilken påverkan direktivet haft. 
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6. Slutsatser och avslutande anmärkningar 

I detta avsnitt sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna som dragits och ger förslag på vad 

som kan vara intressant att undersöka i framtiden. 

 

6.1 Sammanfattning av slutsatser 

Jag har kommit fram slutsatsen att Sverige inte har implementerat visstidsdirektivet på ett 

korrekt sätt avseende kravet på åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra 

följande visstidsanställningar. Jag har konstaterat att det i svensk rätt finns en övre tidsgräns 

för allmän visstid och vikariat, men att tidsgränsen kan kringgås genom att kombinera olika 

former av tidsbegränsade anställningar. Det saknas vidare åtgärder för tidsbegränsad 

anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år. Säsongsanställning och vikariat behöver en 

tydlig definition för att det ska gå att avgöra vilka krav som föreligger för att anställning ska 

kunna ingås i dessa anställningsformer. För att förhindra missbruk av flera på varandra 

följande visstidsanställningar föreslår jag att det införs en övre sammanlagd tidsgräns för alla 

tidsbegränsade anställningsformer kombinerat med en regel om maximalt antal gånger ett 

tidsbegränsat anställningsavtal får förnyas. 

Frågan om det skett en minskning av arbetstagarnas skyddsnivå med anledning av 

implementeringen av visstidsdirektivet har inte behandlats på ett uttömmande sätt i uppsatsen. 

Jag har därför funnit det svårt att med säkerhet dra en slutsats om huruvida arbetstagarnas 

skyddsnivå faktiskt minskat. Jag har kommit fram till att det finns faktorer som tyder på att en 

minskning skett, men att jag kan även tänka mig att det skett förändringar som stärkt 

skyddsnivån och som därför kan väga upp minskningarna som tagits upp. 

Jag har funnit att det finns samband mellan arbetsmarknadens flexibilisering och 

användandet av tidsbegränsade anställningar. Det kan, har jag funnit, finnas anledning för 

Sverige att ta lärdom av flexicurity-modellen och undersöka om den kan bidra med några 

lösningar för att öka sysselsättningen utan att minska nivån på arbetstagarnas 

anställningsskydd.  

Jämställdhet mellan könen rörande andelen tidsbegränsat anställda har ökat något, både i 

Sverige och EU, sedan visstidsdirektivets tillkomst. Idag innehar kvinnor i större utsträckning 

än män en tidsbegränsad anställning. 

Jag har också kommit fram till att de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar kan ha 

inneburit en maktförskjutning som gynnar arbetsgivaren. 
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6.2 Avslutande anmärkningar 

Jag funnit arbetet med denna uppsats mycket intressant. Efter arbetet med denna uppsats 

har jag förslag på ytterligare undersökningar som kan vara intressanta att göra: 

 Då ämnet är högaktuellt vill jag föreslå fortsatta studier i ämnet efter det att kommissionen 

lämnat besked om nästa steg i överträdelseärendet. 

 En komparativ studie för att jämföra hur andra länder valt att implementera 

visstidsdirektivet.¨ 

 Studera visstidsanställningar och 2007 års lagändringar ur ett annat perspektiv, t.ex. ett 

ekonomiskt perspektiv, ett politiskt perspektiv eller ett flexibilitetsperspektiv. 

 Fortsatta studier för att utveckla lagen som den borde vara (lege ferenda). 

 Studier för att se hur kollektivavtal och speciallagstiftning påverkar tidsbegränsade 

anställningar. 

 Fördjupade studier för att se om och hur 2007 års lagändringar om tidsbegränsade 

anställningar påverkat arbetstagarskyddet och maktförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. 

 Jämförande studie av arbetstagarskyddet vid tidsbegränsade anställningar, 

deltidsanställningar och tillsvidareanställningar. 
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Prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 
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AD 2007 nr. 29 Tjänstemannaförbundet HTF mot Almega Tjänsteförbunden och 
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Överträdelseärendet  
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 75 

(KOM:s ref. SG-Greffe(2010)D3836, ärendenummer 2997/4835) (pdf), hämtad från TCO:s 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Senaste lagändringarna i LAS 5 § 

Upphörde att gälla 2007-07-01 

5 § Avtal om tidsbegränsad 

anställning får träffas i följande fall: 

1. Avtal för viss tid, viss säsong, 

eller visst arbete, om det föranleds 

av arbetets särskilda beskaffenhet. 

2. Avtal för viss tid som avser 

vikariat, praktikarbete eller 

feriearbete. 

3. Avtal för viss tid, dock 

sammanlagt högst sex månader 

under två år, om det föranleds av 

tillfällig arbetsanhopning. 

4. Avtal som gäller för den tiden till 

dess arbetstagaren ska börja sådan 

tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

som skall pågå mer än tre månader. 

5. Avtal för viss tid, när 

arbetstagaren har fyllt 67 år. 

 

Om en arbetstagare har varit anställd 

hos arbetsgivaren som vikarie i 

sammanlagt mer än tre år under de 

senaste fem åren, övergår 

anställningen till en 

tillsvidareanställning. 

Lag (2001:298). 

Trädde i kraft 2007-07-01 

5 § Avtal om tidsbegränsad 

anställning får träffas 

1. för allmän 

visstidsanställning, 

2. för vikariat, 

3. för säsongsarbete, och 

4. när arbetstagaren har fyllt 

67 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en arbetstagare under en 

femårsperiod har varit anställd 

hos arbetsgivaren antingen i 

allmän visstidsanställning i 

sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt 

mer än tre år, övergår 

anställningen till en 

tillsvidareanställning. 

Lag (2007:390). 

Trädde i kraft 2008-01-01 

5 § Avtal om tidsbegränsad 

anställning får träffas 

1. för allmän 

visstidsanställning, 

2. för vikariat, 

3. för säsongsarbete, och 

4. när arbetstagaren har fyllt 

67 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en arbetstagare under en 

femårsperiod har varit anställd 

hos arbetsgivaren antingen i 

allmän visstidsanställning i 

sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt 

mer än två år, övergår 

anställningen till en 

tillsvidareanställning. 

Lag (2007:391). 

 


