
 

 

 

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT 

 

TIDSBEGRÄNSADE 
ANSTÄLLNINGAR 

En internt komparativ undersökning av gällande 
rätt och dess faktiska tillämpning 

 
TEMPORARY EMPLOYMENT 

An internal comparative study of law and its actual application 

 

             

             Arbetsrätt 

  C-uppsats 
   
 
 
 
 
    Datum/Termin:   2009-01-07, HT 08 

Författare: Charlotta Marelius 
 Valentina Hammarström 
Handledare: Bengt Garpe 
Examinator: Ann-Christin Hjelm 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 



   

Förord 

I och med lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2007 angående möjligheten att 
tidsbegränsa anställningar blev vi intresserade av området. Vi fann det intressant att 
lagändringen innebar att arbetsgivare kan tidsbegränsa en arbetstagare genom allmän 
visstidsanställning i två år utan att behöva ange något skäl. När vi försökte uttolka 5 § LAS 
innebörd fann vi den något otydlig då vi ansåg att det inte var tillräckligt tydligt om en 
arbetstagare kan befinna sig i en tidsbegränsad anställning i sammanlagt två år eller i fyra 
år. Under arbetets gång har vi blivit ännu mer intresserade av möjligheten att tidsbegränsa 
en anställning. Vi är idag högst medvetna om det problematik som återfinns såväl i 
mojigheten att tidsbegränsa samt 5 § LAS utformning. Genom att vi anser lagrummet vara 
otydligt ger vi ett lagförslag som vi anser tar hänsyn såväl till arbetsgivarens behov av 
flexibilitet samt arbetstagarens behov av trygghet. 
 
Vi vill tacka Bengt Garpe som har varit vår handledare och som har gett oss många bra 
synpunkter som bidragit till att uppsatsen blivit lite vassare. Dessutom är vi väldigt glada 
över den positiva respons som han visat efter uppsatsens färdigställande. 
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Hammarö kommun och som välkomnade oss och planerade så att vi skulle få en så bra 
praktik som möjligt. 
 
En viktig anledning till att vi fann ämnet så intresseväckande var för att de empiriska 
undersökningarna verkligen har belyst och förtydligat eventuell problematik. Således har 
intervjuerna varit mycket givande för uppsatsen då våra respondenter har gett oss 
värdefulla tankar och åsikter samt har de delat med sig av sina erfarenheter på området. 
Undersökning har bidragit till att vi har fått inblick i hur de tidsbegränsade anställningarna 
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Abstract 

The Employment Protection Act (1982:80; LAS) is one of the cornerstones of the labour 
law that regulates the relationship between employer and employee. The central rule as 
stated in 4 § LAS is valid for an indefinite term.  LAS is a semi-optional law in accordance 
with 2 § LAS which facilitates deviation from the central rule.  
 
Temporary employment is dealt with in 5 and 6 §§ LAS, regulations and collective 
bargaining agreements. The purpose of the legislative change on July 12007 was to 
simplify the use of temporary employment and to make the law more predictable and 
easier to interpret. The previous law was unnecessarily difficult for the employer to know 
when to put into practice. The government’s objective was to limit employer’s possibilities 
of keeping an employee on a temporary contract for a longer period of time. Shortening the 
time that an employee can be on a temporary contract from three to two years during a 
five-year period with the same employer will increase the security and confidence of the 
employee. Temporary employment contracts are an important way into the labour market 
for young people or for people with little work experience. These contracts also contribute 
to a more flexible and adaptable labour market even though the protection for the 
individual employee may be reduced. 
       
The definition of an employee with a fixed term contract is a person employed under a 
contract, entered into directly with the employer. The length of the contract is determined 
by a set of objectives that need to be met by a certain date, until a particular task has been 
completed, or by the occurrence of a specific event. 
 
The Government’s bill suggested that temporary employment contracts should be entered 
into by either general fixed term employment, temporary substitute employment, seasonal 
employment or when the employee has attained the age of 67. Fixed term employment can 
be entered into without the employer giving particular reasons as to why, but the employer 
does have to show there is a need for contract work as opposed to permanent employees. 
The Labour Court has defined temporary substitute work but it has not been made clear by 
laws or preparatory work. To employ temporary substitute workers, it is required that one 
of the permanent workforce is temporarily absent, or it has to be clearly stated in the 
employment agreement that the position is on a temporary substitute basis. It is also 
required that the employer state who the position is a substitute for in the permanent 
workforce as well as for how long the temporary position will be held. Seasonal 
employment can be entered into for certain periods of time/seasons if the work is 
dependent on the seasonal variations of the year. The aim for contracts for temporary 
employment for people over the age of 67 is to make it possible for older people to stay in 
employment after the retirement age.  
 
Agreements for probationary employment can only be entered into for a maximum of six 
months. The employer does not have to specify the reasons for terminating a probationary 
employment as long as they do not conflict with any other law.  
 
Through the empirical study it was expressed that the interpretation of 5 § LAS is not 
clearly constructed and that the practitioner must look in preliminary work and other legal 
practices to establish the meaning of the legislator. For this reason, 5 § LAS is unclear for 
the individual employer and employee. It should be discussed as to whether the law should 
be redrafted. 
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1. Inledning 

1. 1 Ämne 

Huvudregeln enligt 4 § lag om anställningsskydd (1982:80; LAS) är att en 
anställning gäller tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar kan träffas enligt 5 och 6 
§§ LAS. Vissa av lagens bestämmelser är semidispositiva, vilket möjliggör undantag 
genom kollektivavtal. I 2 § LAS framkommer det även att undantag från LAS kan 
göras genom annan lag eller förordning. Med lagändringen den 1 juli 2007 syftade 
regeringen att förenkla användandet av tidsbegränsande anställningar då den tidigare 
lagstiftningen ansågs svår att tillämpa. Den socialdemokratiska regeringen menade 
också att lagändringen skulle göra reglerna mer förutsägbara för både arbetsgivare 
och arbetstagare. Målet var att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att låta en och 
samma arbetstagare vara anställd i en tidsbegränsad anställning under lång tid. 
Regeringen menade att de ville underlätta för arbetstagarna att slussas vidare till en 
tillsvidareanställning.1 

Den nuvarande regeringen tog bort ett flertal tidsbegränsade anställningar och 
införde allmän visstidsanställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt 5 § 
LAS träffas för allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, säsongsanställning, 
när arbetstagaren fyllt 67 år och enligt 6 § LAS får avtal om provanställning träffas. 
Beroende på anställning får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för olika lång 
tid och vissa kan efter angiven tidpunkt övergå i en tillsvidareanställning. Syftet var 
enligt den nuvarande regeringen att det skulle försvåra för arbetsgivaren att 
överutnyttja möjligheten att stapla flera på varandra följande visstidsanställningar. 
Avsikten med allmän visstidsanställning är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att 
bemanna verksamheten vid tillfälligt behov av arbetskraft utan att motivera eller 
redovisa skäl.2   
 
Vid vikariatsanställning, säsongsanställning och för de som fyllt 67 år finns rekvisit 
som måste vara uppfyllda för att avtalet ska anses vara giltigt. Organisationer idag 
befinner sig i en föränderlig arbetsmarknad där personal och produktion 
behovsanpassas vilket skapar ett organisatoriskt behov av tidsbegränsade 
anställningar. Möjligheten att tidsbegränsa anställningar bidrar till att skapa en mer 
flexibel och rörlig arbetsmarknad. Samtidigt som flexibiliteten ökar kan tryggheten 
minska för den enskilde arbetstagaren.3 

1.2 Bakgrund 

LAS är en av arbetsrättens grundvalar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Oavsett hur arbetsmarknaden har sett ut eller kommer att se ut 
kommer relationen dem emellan att finnas kvar vilket gör att frågor kring 
arbetsförhållandet alltid kommer att vara aktuella. 

1971 lade regeringen fram ett förslag till åtgärder om förbättrat anställningsskydd för 
de äldre på arbetsmarknaden vilka reglerades i lag om anställningsskydd för vissa 
arbetstagare (1971:199). I den framgår det för första gången att en tidsbegränsad 
anställning är tillåten genom bland annat säsongsanställning och vikariat. Dock med 
                                                 
1 Prop. 2005/06:185, s. 39. 
2 Prop. 2006/07:111, s. 21-28. 
3 Grönlund, Flexibilitetens gränser, s. 49. 
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begränsningen att det föranleddes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller 
att det överensstämde med branchpraxis. Åmanska utredningen kom fram till att 
även andra tidsbegränsade anställningar var godkända bland andra provanställning, 
avvecklingsarbete och anställning efter pensionering. Arbetsdomstolens praxis 
gällande tidsbegränsade anställningar har påverkat utvecklingen av rättsreglerna. I 
1974 års lag ändras villkoren och lagen blev mer strikt än den varit innan, vilket 
berodde på restriktiv branchpraxis. Flera anställningar fick nu enbart avtalas om 
genom kollektivavtal.  Meningsmotsättningarna mellan arbetsmarknadens parter 
ökade och 1977 tillsattes en utredning som skulle se över de tidsbegränsade 
anställningarna vilket resulterade i en departementsskrivelse. Arbetsdepartementets 
undersökning resulterade i 1982 års LAS. Tidsbegränsningarna blev strängare, 
provanställning i högst sex månader och tillfällig arbetsanhopning under högst sex 
månader under två år.  

1996 tillkom 25a § LAS där deltidsanställda fick företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad, vilket i praktiken gav de tidsbegränsat anställda en chans till 
förbättrade anställningsvillkor. 1997 infördes 5a § som ett steg att hjälpa unga in på 
arbetsmarknaden. 5a § tillät rullande visstidsanställning under det första 
anställningsåret genom anställningen överenskommen visstidsanställning.  
Ändringen ansågs dock inte vara helt lyckad då Arbetsdomstolen i rättsfallet 1998 nr 
36 gav företräde åt äldre kollektivavtal vilka begränsade tillämpningen av 5a§ LAS.4 
EU har infört Visstidsdirektivet5 och Deltidsdirektivet6 som lett till två ramavtal som 
implementerats i nationell lagstiftning. Sverige utfärdade 2002 lagen (2002:293) om 
förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning.7 

Arbetslivsinstitutet fick år 2000 i uppdrag av regeringen att återigen se över den 
arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyllde kraven på trygghet och inflytande 
för de anställda inom ramen för en flexibel och effektiv arbetsmarknad. Uppdraget 
omfattade fyra områden och då bland annat tidsbegränsade anställningar.8 
Arbetslivsinstitutet ansåg att mängden arbetsrättsliga regler var för många och inte 
hanterbara.9 Krångliga regler kunde skapa tveksamheter som kunde leda till tvister 
mellan arbetsmarknadens parter. Det bedömdes finnas en risk att reglerna kunde vara 
svåra att förstå och tillämpa för såväl arbetsgivare som arbetstagare.10  

Arbetslivsinstitutet kartlade utvecklingen av tidsbegränsade anställningar och belyste 
konsekvenserna av dem. Utredningen skulle lägga fram förslag till en framtida 
hållbar lösning samt utvärdera om det fanns möjligheter att minimera skillnaderna i 
anställningsvillkor och anställningstrygghet mellan tillsvidareanställningar och 
tidsbegränsade anställningar. Utredningen granskade även arbetsmarknadens 
utveckling på området och kom fram till att arbete allt mer organiserades i 
projektform. Gruppen tidsbegränsat anställda hade under 1990-talet ökat avsevärt. 

                                                 
4 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 229- 231. 
5 Direktiv  1999/70/EG. 
6 Direktiv 1997/81/EG. 
7 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 233.  
8 Ds 2002:56, s. 1. 
9 Ds 2002:56, s. 15f. 
10 Prop. 2005/06:185, s. 39. 
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Cirka en halv miljon arbetstagare av den samlade arbetskraften befann sig i en 
tidsbegränsad anställning och då främst inom vård och omsorg, handel, utbildning 
och forskning. Det var främst kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund 
som var tidsbegränsat anställda.11 Utredningen presenterade flera negativa 
konsekvenser som kan komma att påverka individer med tidsbegränsade 
anställningar. Tidsbegränsade anställningar behövs enligt regeringen och är en 
berättigad anställningsform på dagens arbetsmarknad, trots att tillsvidareanställning 
är huvudregeln.12 Det finns uttalat att tidsbegränsade anställningar i många fall är 
viktigt på en fungerande arbetsmarknad och regeringen menar att det antagligen 
kommer att finnas intresse av tidsbegränsade anställningar även i fortsättningen, både 
i hög- och lågkonjunktur.13 

1.3 Syfte 

Eftersom arbetsmarknaden ständigt är i förändring medför det även att lagstiftningen 
måste förändras och förnyas för att vara anpassad till rådande arbetsmarknad. Att 
regeringen nyligen ändrat lagstiftningen tyder på att ämnet är aktuellt. Syftet med 
uppsatsen är att utreda gällande rätt angående tidsbegränsade anställningar. 
Uppsatsen kommer att behandla huruvida regeringens konstruktion av 5 § LAS 
överensstämmer med deras syfte. Vi kommer att undersöka eventuell problematik 
kring tidsbegränsade anställningar, exempelvis huruvida arbetsmarknadens krav på 
flexibilitet inskränker på den enskilde arbetstagarens behov av trygghet. Vi kommer 
att utgå från såväl ett arbetsgivarperspektiv som ett arbetstagarperspektiv. 

Kollektivavtal har idag stor betydelse för hur arbetsmarknaden regleras och beroende 
på vilket kollektivavtalsområde verksamheten befinner sig i kan gällande rätt se olika 
ut. Vi kommer att jämföra hur gällande rätt faktiskt tillämpas i statlig, kommunal och 
privat sektor. Vi kommer även att ge ett alternativt förslag till 5 och 25 §§ LAS 
utformning då vi anser att formuleringen i 5 § LAS är otydlig.  

För att uppfylla vårt syfte kommer vi besvara följande frågeställningar; 

• Vad är gällande rätt beträffande tidsbegränsade anställningar? 
• Är 5 § LAS konstruktion överensstämmande med lagstiftarens syfte? 
• Hur ska antingen eller tolkas i 5 § 2 st. LAS?  
• Hur tillämpas möjligheten att tidsbegränsa anställningar i de undersökta 

verksamheterna i statlig, kommunal och privat sektor?  
 
1.4 Metod 

1.4.1 Traditionell juridisk metod 
För att uppnå vårt syfte med uppsatsen kommer vi använda oss av en 
rättsvetenskaplig metod genom juridisk argumentation. I den rättsvetenskapliga 
metoden ingår enligt Sandgren även empiriska undersökningar. Sandgren menar att 
alla metoder som används för att öka förståelsen och kunskapen om rätten är 
rättsvetenskapliga så länge de har en juridisk utgångspunkt. I den juridiska metoden 
                                                 
11 Ds 2002:56, s. 10f. 
12 Ds 2002:56, s. 9. 
13 Prop. 2005/06:185, s. 38. 
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ska relevanta och avgörande fakta urskiljas samt rätt rättsregel tillämpas på ett 
faktiskt förhållande.14 Vi kommer att göra empiriska undersökningar i uppsatsen med 
utgångspunkt i den traditionella juridiska metoden.  

I uppsatsen kommer vi att undersöka och jämföra privat, kommunal och statlig 
sektor. Den traditionella juridiska metoden använder vi för att fastställa vad som är 
gällande rätt, de lege lata, i Sverige. Det gör vi genom att studera rättsreglernas 
innehåll, tolkning och tillämpning. I enlighet med den traditionella juridiska metoden 
kommer vi att studera lagar, förordningar, förarbeten, kollektivavtal, rättspraxis och 
doktrin. Gällande tolkning av lagtext kommer vi att använda en subjektiv metod15 för 
att kunna utröna och tolka lagstiftningen i enlighet med lagstiftarens syfte. 

1.4.2 Empirisk undersökning 
Vi har valt att göra empiriska undersökningar för att studera hur rätten tillämpas de 
facto. Med de empiriska undersökningarna avser vi att exemplifiera och illustrera 
gällande rätt och vi kommer inte att dra generella slutsatser av resultaten. Då vi gör 
en intern jämförelse mellan sektorer menar vi att en empirisk studie ger uppsatsen ett 
större djup än vad den skulle ha haft ifall vi enbart behandlat de traditionella 
rättskällorna. Enligt Sandgren är empiriska undersökningar ett bra verktyg och 
viktigt komplement till den traditionella juridiska metoden. Sandgren anser att en väl 
genomförd empirisk undersökning kan tydliggöra problem, fördjupa analysen och 
stödja eventuella de lege ferenda- resonemang.16 Han menar att empiriska 
undersökningar normalt inte ingår i den traditionella juridiska metoden men att det 
finns en möjlighet att gå utanför den ifall det empiriska materialet används i syfte att 
förhöja och nyansera analysen och inte för att generalisera. Sandgren anser också att 
användning av empiriskt material är begränsat inom rättsvetenskapen.  Det är 
naturligt att positivrättsliga studier ligger till grund för rättsvetenskapen men 
empiriska studier är ett komplement som kan öka den rättsvetenskapliga 
slagkraften.17 

Enligt Sandgren är ett av syftena till att använda sig av empiriskt material att hjälpa 
juristen att se de problem som finns i de faktiska förhållanden som rättsreglerna inte 
alltid reflekterar. Han menar även att jurister har en benägenhet att framställa 
människan som en normstyrd varelse vilket gör det svårt för honom eller henne att se 
till individuella egenskaper och handlingssätt.  Sandgren menar att den 
rättsvetenskapliga analysen grundar sig på osäkra premisser och förutfattade 
meningar vilket leder till att juristens förförståelse reflekteras. Förförståelsen 
påverkar resultatet av undersökningar i den mån att juristen ser det han eller hon vill 
eller har behov av att se.  Enligt Sandgren vill juristen tro att rättsreglerna medför 
positiva konsekvenser och att de är bra som de är. Det gör att juristens synfält blir 
begränsat. Empiriska studier kan vidga juristens synfält och påvisa faktorer som inte 
rättsreglerna kan.18 

                                                 
14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38f. 
15 Strömholm, Allmän rättslära, s. 77-80. 
16 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42. 
17 Sandgren, Juridisk tidskrift, s. 728f. 
18 Sandgren, Juridisk tidskrift, s. 739f. 
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Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa då vi inte avser att 
dra några generella slutsatser av vårt resultat. Av intervjuerna vill vi ta reda på 
respondenternas tankar, åsikter och erfarenheter kring anställningsformer för att 
exemplifiera hur de kan tillämpas i empirin. Jan Trost, professor i sociologi, menar 
att kvalitativa intervjuer är ett bra verktyg för att lära sig mer om den sociala 
verklighet som vi lever i. Vi valde att ha en förhållandevis låg struktureringsgrad och 
lät respondenterna själva formulera sina svar istället för färdiga svarsalternativ.19 

1.4.3 Urval och tillvägagångssätt 
Då vi gör en intern jämförelse har vi valt att intervjua två personer ifrån varje sektor. 
De empiriska undersökningarna utgörs av sex intervjuer som syftar till att ge en 
fördjupad och verklighetsförankrad nyans av tillämpningen av tidsbegränsade 
anställningar. För att få en balans i vårt urval vad det gäller arbetsgivar- och 
arbetstagarperspektiv har vi medvetet valt ut våra respondenter genom en strategisk 
metod.20 Vi har valt att intervjua tre kvinnor och tre män. Två av tre 
arbetsgivarrepresentanter är män och två av tre arbetstagarrepresentanter är kvinnor. 
På så sätt nås en jämn könsfördelning. Då kvalitativa intervjuer inte kan representera 
ett statistiskt mönster har vi valt respondenter som antingen representerar 
arbetsgivaren eller arbetstagaren.21 

I den kommunala sektorn har vi intervjuat Lars Rogemyr, personalchef på Hammarö 
kommun, som representerar arbetsgivaren inom den kommunala sektorn. Karin 
Bäckman, förtroendevald sektionsordförande på Kommunal Hammarö, representerar 
arbetstagarna inom den kommunala sektorn.  Hammarö kommun har cirka 1350 
anställda och använder sig ofta av tidsbegränsade anställningar. Vi har valt Hammarö 
kommun för att den är en av de mindre kommunerna i landet. Det möjliggör en 
jämförelse med de två andra organisationerna inom privat och statlig sektor. 
Gällande den privata sektorn valde vi att intervjua Henrik Norin, personalchef på 
IKEA Karlstad, som representerar arbetsgivaren. Ann Abrahamsson, ombudsman på 
Handelsanställdas förbund, representerar arbetstagarna i den privata sektorn. Vi 
valde IKEA Karlstad eftersom de är en av Värmlands största arbetsgivare inom den 
privata detaljhandeln. Katarina Lindström, personalstrateg på Karlstads universitet, 
representerar arbetsgivaren inom den statliga sektorn. Arbetstagarna inom den 
statliga sektorn representeras i den här undersökningen av Tomas Wennstam, 
huvudförhandlare vid SACO-föreningen vid Karlstads universitet. Anledningen till 
att vi valde Kommunal Hammarö, Handelsanställdas förbund och SACO är att de har 
många medlemmar och använder sig av tidsbegränsade anställningar. 

Vi har träffat alla respondenterna på deras kontor och har utfört samtliga intervjuer 
med två intervjuare. En intervjuguide22 med sex frågeområden med underrubriker 
användes för att säkerställa validiteten. Cirka en vecka innan varje intervju skickades 
intervjuguiden ut till respondenten för att denne skulle ges möjlighet att reflektera 
över ämnesområdet, då vi inte kunde anta att respondenterna var insatta i 
lagändringen och dess syfte. 

                                                 
19 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 21-24. 
20 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 117f.  
21 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 121. 
22 Intervjuguide, se bilaga 8.  
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Vi har valt att inte använda oss av bandspelare under intervjuerna. Trost menar att 
det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelarna kan till 
exempel vara att intervjuaren efteråt kan lyssna till tonfall och skriva ut och läsa 
ordagrant vad som sades. Eftersom vi inte avsåg att citera eller ordagrant referera till 
respondenterna valde vi att inte använda oss av bandspelare. Vi menade liksom Trost 
att inspelning av intervjuerna skulle vara alltför tidsödande och besvärligt samt att 
tonfall och röstläge ändå går till spillo genom transkriptionen.23 För att undvika att 
våra respondenter skulle bli obekväma eller hämmade av vetskapen att de spelades in 
valde vi istället att under intervjuernas gång göra fortlöpande anteckningar. I direkt 
samband med intervjun sammanfattades materialet.  

Materialet från intervjuerna kommer inte redovisas i sin helhet utan per 
ämnesområde eller anställning i den löpande texten. Vi har skrivit om intervjusvaren 
från talspråk till skriftspråk för att förtydliga vad respondenten menade. Samtliga 
respondenter har vid två tillfällen godkänt det material som använts i uppsatsen. 
Först fick de läsa en utskrift av intervjun som skrevs i närliggande samband med 
intervjun. Där fick respondenten hjälpa oss att klara ut eventuella missförstånd, rätta 
och tydliggöra vissa saker. När uppsatsen var klar fick respondenten läsa och 
godkänna materialet. 

1.5 Material 

Vi har försökt uttolka gällande rätt angående tidsbegränsande anställningar utifrån 
lagar, förordningar, Arbetsdomstolens rättspraxis, förarbeten, kollektivavtal och 
doktrin. Vi har i första hand använt oss av primära källor vilket innebär att hämtat 
information från förstahandskällan. Vid granskning av propositionerna har vi varit 
medvetna om att det är olika regeringar som tagit fram dem samt att det finns 
politiska intressen som styr. Propositionerna till den nuvarande LAS är framtagna av 
två politiskt skilda regeringar.24 Båda propositionerna syftade till att förändra 
lagstiftningen avseende tidsbegränsade anställningar. Propositionerna liknar varandra 
i många aspekter. Arbetsdomstolen har genom rättspraxis påverkat lagstiftningens 
utvecklig. Vi har inte använt oss av några rättsfall som publicerats efter lagändringen 
men många av Arbetsdomstolens tidigare rättsfall är fortfarande tillämpliga.  

Den doktrin vi använt oss av är till största del skriven innan lagändringen. Dock har 
den ändå varit användbar då kraven för vissa anställningar är de samma som tidigare. 
Doktrinen har även varit mycket användbar i arbetet för att öka vår egen förståelse 
samt beskrivit den utveckling som skett angående tidsbegränsade anställningar. För 
att uppnå vårt syfte måste vi förstå varför lagen ändrades. För att göra den interna 
jämförelsen mellan sektorerna har vi använt oss av kollektivavtal och förordningar. 
Kollektivavtalen används i syfte att undersöka huruvida sektorerna har tolkat och 
tillämpat reglerna om tidsbegränsade anställningar på olika sätt. Intervjuerna har vi 
genomfört för att få insikt i hur anställningar används men även för att få ta del av 
respondenternas tankar och erfarenheter om huruvida den nya lagens tillämpbarhet 
har blivit bättre eller sämre jämfört med den tidigare. Vi behandlar inte ny 
information efter den 16 december 2008. 

                                                 
23 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 53f. 
24 Prop. 2005/06:185 och prop. 2006/07:111. 
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1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar tidsbegränsade anställningar i svensk rätt och saknar jämförelse 
med andra rättssystem då vi inte anser det vara relevant för våra frågeställningar. 
Vad gäller EG-rätten kommer enbart visstidsdirektivet25 och deltidsdirektivet26 att 
behandlas. I vårt urval till intervjuerna har vi valt arbetsgivarrepresentanter och 
arbetstagarorganisationsrepresentanter. Vi har valt att avgränsa oss från 
arbetsgivarorganisationerna och de faktiska arbetstagarna för att begränsa materialets 
omfattning. Vi avgränsar oss till att behandla kollektivavtalen Handels, AB, ALFA 
och tidsbegränsad anställning som post doktor. 

1.7 Disposition  

I kapitel två redogörs lagstiftarens tidigare syfte med lagändringen av 5 § LAS. Vi 
behandlar propositioner som Sveriges tidigare regering har skrivit för att belysa att 
diskussionen om att förändra lagrummet varit aktuellt en längre tid. Sedan redogör vi 
för nuvarande regerings proposition för att belysa för varför lagen ändrades. I samma 
kapitel beskriver vi hur EG-rätten påverkat svensk rätt.  Här beskriver vi även ett 
flexibilitets- och trygghetsperspektiv utifrån anställningsformer. I kapitel tre beskrivs 
huvudregeln gällande anställningar och allmänt om tidsbegränsade anställningar. Här 
redogörs företrädesrätt till återanställning, hur en arbetstagare räknar den 
sammanlagda arbetstiden och stapling av tidsbegränsade anställningar. I kapitlet 
redovisas, utöver LAS, andra rättskällor som styr de olika sektorernas tillämpning av 
anställningar, det vill säga kollektivavtal och förordningar. I kapitel fyra till åtta tar 
vi upp en tidsbegränsad anställning per kapitel. Först presenteras gällande rätt och 
sedan hur gällande rätt kan tillämpas inom statlig, kommunal och privat sektor. 
Kapitel nio innehåller ett de lege lata- avsnitt där vi redogör för gällande rätt 
angående tidsbegränsade anställningar. Även de lege ferenda redovisas i kapitel nio 
där vi diskuterar eventuell problematik kring tidsbegränsade anställning. I bilaga två 
och tre presenterar vi vårt lagförslag. 

                                                 
25 Direktiv 1999/70/EG 
26 Direktiv 1997/81/EG 
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2 Motiven till lagändringar av 5 § LAS 

2.1 En arbetsrätt för ökad tillväxt 

Enligt den socialdemokratiska regeringen syftade den tidigare lagstiftningen till att 
förbättra arbetsmarknadens möjlighet till flexibilitet och effektivitet. Enligt 
regeringen var det bästa sättet att nå målet med att skapa en långsiktig och stabil 
arbetsrätt att låta arbetsmarknadens parter själva ta ansvaret för utformningen av 
rättsreglerna genom kollektivavtal. Vid förändringen 1997 tillkom i 5a § LAS 
anställningen överenskommen visstidsanställning. Dock med begränsningen att avtal 
om överenskommen visstidsanställning endast fick träffas för sammanlagt högst tolv 
månader under tre år för en och samma arbetstagare, med undantag för vissa fall fick 
den träffas för 18 månader.27 För att stärka vikariernas ställning på arbetsmarknaden 
infördes en begränsning som inte tidigare fanns. En arbetstagare fick vara anställd på 
vikariat sammanlagt högst tre år under en femårsperiod. Om anställningen gick över 
tidsbegränsningen övergick den automatiskt till en tillsvidareanställning.28 En annan 
förändring var att den tid som gällde efter anställningens slut angående företrädesrätt 
till återanställning förkortades från ett år till de nio månader som fortfarande gäller. 
Tillsvidareanställning kom dock att vara den huvudsakliga anställningsformen även i 
fortsättningen. Ändringarna trädde kraft vid olika tidpunkter men i huvudsak den 1 
januari 1997. Reglerna om avvikelser från lagen genom kollektivavtal trädde i kraft 
senare under året och regeln om en tidsgräns för vikariat trädde i kraft den 1 januari 
2000.29  

2.2 Visstidsdirektivet 

1999 beslutade Europeiska rådet om riktlinjer för hur medlemsstaterna på alla 
lämpliga sätt ska uppmana arbetsmarknadens parter att förhandla fram avtal som ska 
modernisera arbetsorganisationen. Företag måste bli mer konkurrenskraftiga och 
produktiva för att arbetsmarknaden ska bli mer flexibel och trygg. Rådet menar att 
bland annat flexiblare anställningar bidrar till det.30 Avtalet träffades då 
arbetsmarknadens parter hade en vilja att ta fram ett ramavtal för att skydda 
visstidsanställda mot bland annat diskriminering och missbruk som stapling av 
tidsbegränsande anställningar.31  

Rådet fastslår att visstidsanställningar ska svara för både arbetstagares och 
arbetsgivares olika behov och intressen. Dock ska man vid tillämpningen ta hänsyn 
till nationella förhållanden. I direktivet fastställs allmänna principer och minimikrav 
för visstidsarbete.  Tillsvidareanställning ska fortfarande betraktas som grundregel 
och förbli den generella anställningsformen då den påverkar arbetstagarnas 
livskvalitet till det bättre och ökar arbetsprestationerna.32 Enligt avtalet är det upp till 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att se till att avtalets allmänna 

                                                 
27 Prop. 1996/97:16, s. 17-29.  
28 Prop. 1996/97:16, s. 2. 
29 Prop. 1996/97:16, s. 41.  
30 Direktiv 1999/70/EG, p. 6. 
31 Direktiv 1999/70/EG, klausul 1. 
32 Direktiv 1999/70/EG, p. 14. 
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principer tillämpas på ett korrekt sätt. Det är för att medlemsstaterna ska kunna tas 
hänsyn till de olika sektorernas och yrkenas enskilda situationer.33  

2.3 Flexibilitet och trygghet 

Enligt Arbetslivsinstitutet har tillsvidareanställda arbetstagare en starkare ställning på 
arbetsplatsen då de oftare har högre kompetens än de som är tidsbegränsat anställda. 
Arbetslivsinstitutet menar även att de med fasta anställningar oftare får 
kompetensutvecklande utbildningar samt att de har ett större fackligt inflytande och 
starkare anställningsskydd. Det anses vara både enklare och billigare för arbetsgivare 
att ha en numerär flexibilitet då de kan anpassa verksamhetens behov genom att 
tidsbegränsat anställa. Arbetslivsinstitutets utredning syftade till att minska 
skillnaderna i anställningstrygghet och anställningsvillkor mellan tidsbegränsat 
anställda och tillsvidareanställda. Den främsta rättsliga skillnaden mellan en 
tillsvidareanställd och en tidsbegränsat anställd är tidpunkten för upphörandet av 
anställningen. Tidsbegränsat anställda arbetstagare har i vissa fall högre 
anställningstrygghet än de med fast anställning då en tidsbegränsad anställning 
vanligtvis inte kan avbrytas i förtid.34 

Flexicurity som är en dansk arbetsmarknadsmodell består av en flexibel och rörlig 
arbetsrätt, ett fördelaktigt arbetslöshetsförsäkringssystem och en verksam 
arbetsmarknadspolitik. Det innebär att uppsägningsreglerna ska vara flexibla för att 
enklare kunna behovsanpassa verksamheten. Genom att arbetslösa personer ska 
kunna få höga ersättningar skapas en trygghet, security, för den enskilde. Systemet 
ska bidra till en rörligare arbetsmarknad med minskad arbetslöshet där de arbetslösa 
är till förfogande för arbetsmarknaden samt kan enklare få de kvalifikationer som 
krävs. Studier visar att en flexibel arbetsmarknad lättare kan stå emot ekonomiska 
nedgångar samtidigt som tillväxten ökar.35  

Under 1990-talet var tidsbegränsade anställningar de som ökade mest och studier har 
visat att ohälsa bland arbetstagare kan knytas till vilken anställning de har. 
Tidsbegränsat anställda har sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö än 
tillsvidareanställda. Dock påvisar studien att det finns stora skillnader mellan olika 
typer av tidsbegränsade anställningar då de med säsongsanställning eller intermittent 
anställning ofta upplever en högre grad av otrygghet än de som förr innehade en 
projektanställning.36 Det är flest kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund 
som har en tidsbegränsad anställning och det är vanligast inom privat service sektor 
samt kommunal sektor. Utredningen menar att de som har en tidsbegränsad 
anställning har mindre inflytande, mindre utvecklingsmöjligheter samt svagare skydd 
vid ålder och sjukdom. De har även mindre kontroll i hur arbetet ska utföras samt 
även ett sämre hälsotillstånd som bland annat beror på oro för den ekonomiska 
situationen.37  

 

                                                 
33 Direktiv1999/70/EG, s. 4.  
34 Ds 2002:56, s. 199ff. 
35 Andersen & Svarer, Flexicurity- den danska modellen, s. 17ff. 
36 Marklund, Arbetsliv och hälsa, s. 277. 
37 Ds 2002:56, s. 208ff. 
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2.4 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen 

Den socialdemokratiska regeringen menade 2005 att en förändring av den dåvarande 
lagstiftningen angående tidsbegränsade anställningar var nödvändig då den tidigare 
var svår att tillämpa. Det ledde till ett ökat antal tvister mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. I propositionen föreslogs att avtal om tidsbegränsad 
anställning skulle få träffas för fri visstidsanställning, vikariatsanställning, 
säsongsanställning, när arbetstagaren fyllt 67 år och provanställning. Den tillåtna 
tiden i tidsbegränsade anställningar fick inte vara för lång då det kunde anses vara ett 
kringgående av huvudregeln. Regeringen ansåg att fri visstidsanställning efter 14 
månader under en femårsperiod skulle leda till en tillsvidareanställning. Det skulle 
förhindra möjligheten för arbetsgivare att tidsbegränsa arbetstagare under obegränsad 
tid. Vikariatsanställning skulle efter 36 månader under en femårsperiod leda till en 
tillsvidareanställning. Därav kunde en arbetstagare sammanlagt vara anställd i en 
tidsbegränsad anställning i högst 50 månader under en femårsperiod. Regeringen 
menade att andelen arbetstagare som är tidsbegränsat anställda inom universitet och 
högskolevärlden enligt LAS eller Högskoleförordningen(1993:100) skulle bli färre. 
De påpekade att det var viktigt att tidsbegränsade anställningar fanns då 
arbetsmarknaden hade ett behov att vara rörlig och flexibel.38 Lagändringen trädde 
dock aldrig ikraft på grund av regeringsskifte.  

2.5 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 

I propositionen föreslog den nuvarande regeringen att avtal om tidsbegränsade 
anställningar ska kunna träffas för allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, 
säsongsanställning, när arbetstagaren fyllt 67 år samt provanställning.39 Syftet med 
lagändringen var att förenkla för arbetsgivare att tidsbegränsa anställningar. 
Regeringen menade att tidsbegränsade anställningar är en viktig länk till 
arbetsmarknaden för personer med lite eller ingen arbetslivserfarenhet. Regeringen 
trodde att den höga arbetslösheten bland invandrare och unga delvis kunde bero på 
att reglerna försvårade för dem att komma in på arbetsmarknaden. De tidigare 
reglerna om tidsbegränsade anställningar var för krångliga för att arbetsgivare skulle 
kunna tyda när anställningarna var tillämpbara.  För att möjliggöra förbättringar 
ansåg regeringen att vissa förändringar av reglerna vad nödvändiga. Regeringen 
ansåg att ett bra sätt att genomföra förändringen var att skapa en fri och gemensam 
anställning genom en sammanslagning av flera olika tidsbegränsade anställningar. 
Resultatet skulle bli ett överblickbart regelverk som var till fördel för både 
arbetstagare och arbetsgivare genom dess förutsägbarhet. Dock ansåg regeringen att 
det var viktigt att få arbetsgivarna att satsa på en mer långsiktigt förbindelse 
gentemot arbetstagaren för att arbetstagarna skulle få en chans att etablera sig på 
arbetsmarknaden och skaffa en användbar arbetslivserfarenhet.40 

Regeringen menade att syftet med att förkorta den tid en arbetstagare kan ha ett 
vikariat och allmän visstidsanställning från tre år till två under en femårsperiod hos 
samma arbetsgivare var för att stärka skyddet och öka tryggheten för arbetstagarna. 
Regeringen angav att det skulle bli enklare att tillämpa och skapar en enhetlighet då 
                                                 
38 Prop. 2005/06:185, s. 38-47. 
39 Prop. 2006/07:111, s. 1. 
40 Prop. 2006/07:111, 21f. 
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det är samma tidsgräns för båda anställningarna. Regeringen menade även att 
möjligheten att tidsbegränsa anställningar ökar arbetsgivarens och verksamhetens 
flexibilitet genom att tillfredställa verksamhetens behov. De menade att 5 § LAS 
syftar till att öka sysselsättningen för samtliga grupper på arbetsmarknaden då det 
skulle bli enklare för arbetsgivaren att anställa. Ökad sysselsättning ansåg de skulle 
ge mer ekonomisk trygghet istället för att vara arbetslös och vara bidragstagare. 
Regeringen tror att konsekvensen av att företag får det enklare att anställa är att 
rörligheten och effektiviteten på arbetsmarknaden ökar.41 

                                                 
41 Prop. 2006/07:111, s. 46f. 
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3 Anställningsformer 

3.1 Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning är en presumtionsregel i LAS vilket innebär att lagen utgår 
ifrån att anställningsavtal gäller tillsvidare om inget annat avtalas.42 Presumtion 
innebär även att den part som hävdar att avtal om tidsbegränsad anställning träffats 
måste kunna påvisa de omständigheter som ligger till grund för en sådan 
anställning.43 Majoriteten av dem som befinner sig på den svenska arbetsmarknaden 
har en tillsvidareanställning.44 Vid en tillsvidareanställning saknar parterna ett på 
förhand bestämt slutdatum av anställningen och anställningen avslutas vanligtvis 
med uppsägning från endera av parterna.45  

Jämförbar tillsvidareanställd är en arbetstagare med ett anställningskontrakt eller ett 
anställningsförhållande som gäller tillsvidare och som på samma arbetsplats utför 
samma arbete eller ett liknande arbete, med korrekt hänsyn tagen till kvalifikationer 
och yrkeskunnande. Om ingen jämförbar tillsvidareanställd finns på samma 
arbetsplats, ska jämförelsen göras med hänvisning till tillämpliga kollektivavtal och 
om tillämpliga kollektivavtal saknas, enligt lagar, kollektivavtal eller praxis i landet i 
fråga.46 Arbetsgivaren ska kunna bevisa att anställningen är tidsbegränsad, då 
anställningen i eventuell rättstvist annars anses vara en tillsvidareanställning.47 

3.2 Tidsbegränsad anställning 

För att arbetsgivaren ska ha möjlighet att tidsbegränsa en anställning krävs att avtal 
om tidsbegränsad anställning har träffats samt att det enligt lag eller kollektivavtal 
var tillåtet att gör undantag från huvudregeln. Arbetsdomstolen menar att undantag 
från huvudregeln får göras i ett antal särskilt angivna fall, där lagstiftaren ansett 
skälen vara tillräckligt starka för att tillåta tidsbegränsade anställningar.48 
Arbetsdomstolen menar även att vid tillämpning av en undantagsregel i lagen ska en 
helhetsbedömning av sammanvägda faktorer göras för att ha möjlighet att avgöra om 
en tidsbegränsad anställning kan anses vara befogad.49 Avtal om tidsbegränsade 
anställningar får träffas om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet.50 En 
visstidsanställd är;  

”en person som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande 
som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och vars 
längd fastställts på grundval av objektiva kriterier som att det gäller fram 
till ett visst datum, till dess en viss uppgift har utförts eller med anledning 
av en särskild händelse.”51  

                                                 
42  4 § LAS, se bilaga 1. 
43 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 115. 
44 Prop. 2006/07:111, s. 22. 
45 Malmberg, Anställningsavtalet, s. 182. 
46 Direktiv 1999/70/EG, klausul 3. 
47 AD 1994 nr 17. 
48 AD 1993 nr 67. 
49 AD 1975 nr 84. 
50 AD 1993 nr 67. 
51 Direktiv 1999/70/EG, klausul 3. 
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Arbetsdomstolen har fastslagit att arbetsgivaren ska ange anställningstiden samt 
anställningens rättsliga särart för att avtal om tidsbegränsad anställning ska anses 
vara giltig. Dock behöver arbetsgivaren inte uppnå det formella kravet att precisera 
lagrum för att definiera anställningens natur.52 Arbetsdomstolen har inte fastslagit 
vem som har bevisbördan gällande slutdatum för en tidsbegränsad anställning, utan 
olika parter har bevisbörda beroende på rättsfall.53 

Anställningstiden för en arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning gäller 
under den avtalade tiden. Under den avtalade tiden kan inte anställningsavtalet sägas 
upp såvida inte grund för avsked föreligger. Ifall arbetsgivaren och arbetstagaren har 
kommit överens om att parterna får avbryta anställningen i förtid kan arbetstagaren 
lämna anställningen innan den löpt ut.54 Anledningen till att tillsvidare anställning är 
huvudregeln är för att den ger arbetstagaren ökad trygghet. Vid tvist om vilken 
anställning som gäller har den part som påstår att det är en tidsbegränsad anställning 
bevisbörda. Ifall parten misslyckas med att bevisa att en tidsbegränsad anställning 
föreligger kommer domstol att betrakta anställningen som en tillsvidareanställning. 
En tidsbegränsad anställning upphör när den avtalade tiden löpt ut varav en 
uppsägning inte kan ske. Ifall parterna inte vet när anställningen kommer ta slut är 
det en otillåten tidsbegränsad anställning.55 En arbetstagare kan enligt 4 § 3 st. LAS 
lämna sin anställning genom frånträde om arbetsgivaren grovt åsidosatt sina 
åligganden enligt anställningsavtalet. Enligt Handels kan en arbetstagare avbryta en 
tidsbegränsad anställning i förtid ifall besked lämnas minst två veckor i förväg. Vid 
semestervikariat kan även arbetsgivare avbryta anställningen i förtid ifall besked 
lämnas minst två veckor i förväg.56 

Enligt 15 § 1 st. LAS ska en arbetsgivare lämna besked till en arbetstagare minst en 
månad i förväg att han eller hon inte kommer bli erbjuden fortsatt anställning när den 
nuvarande anställningen löpt ut. Dock ska arbetstagaren ha varit anställd i mer än 
tolv månader under de senaste tre åren för att ha rätt till ett besked. Oavsett om det är 
på grund av arbetsbrist eller arbetstagarens personliga förhållanden som 
arbetstagaren inte blir erbjuden fortsatt anställning ska besked alltid lämnas. 
Arbetsdomstolen menar att arbetsbrist är ett rättstekniskt begrepp som avser både 
brist på arbetsuppgifter, ekonomiska eller organisatoriska skäl samt fall där 
uppsägning beror på något annat än personliga skäl.57 Orsaken påverkar 
företrädesrätt till återanställning, då en arbetstagare inte får företrädesrätt ifall 
orsakerna grundar sig i personliga förhållanden.58 Ifall arbetsgivaren avbryter 
anställningen i förtid kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.59  

I situationer där kortvariga tidsbegränsade anställningar blir förlängda så att de når 
gränsen för besked är huvudregel i 15 § LAS inte möjlig att tillämpa. Lösningen blir 
enligt 15 § 1 st. LAS att besked istället ska lämnas när anställningen börjar. Om 

                                                 
52 AD 1983 nr 113. 
53 AD 2003 nr 20 och AD 2002 nr 122. 
54 Iseskog, Att vara anställd, s. 30. 
55 Gellner, Att anställa personal, s. 99. 
56 3 § mom. 2 Handels, se bilaga 6. 
57 AD 2003 nr 53. 
58 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 536. 
59 AD 2003 nr 20. 
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arbetsgivaren inte underrättar arbetstagaren att han eller hon inte kommer få 
erbjudande om fortsatt anställning innebär det inte att anställningen automatiskt 
förlängs eller övergår till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan bli skyldig att 
betala allmänt skadestånd till arbetstagaren.60  

3.2.1 Sammanräkning av dagar 
Anställningstidens längd har en stor betydelse i många avseenden för arbetstagare. 
Den påverkar uppsägningstiden, företrädesrätt till återanställning, turordningskrets 
och en eventuell skadeståndberäkning.61 Redan sedan 1970-talets arbetslagstiftning 
har året beräknats genom att varje månad i genomsnitt har 30 dagar, vilket betyder att 
ett år är det samma som 360 dagar.62 Vid beräkning av arbetstid ska den 
sammanlagda arbetstiden vid uppsägningstillfället räknas in. Det innebär att 
arbetstiden inte måste vara sammanhängande och det spelar ingen roll i vilken sorts 
anställning arbetstagaren har haft. Omfattningen av arbetet har inte heller någon 
betydelse. Även provanställningstid ska räknas in.63 Allt som krävs för att få räkna in 
tid i den sammanlagda anställningstiden är att ett anställningsavtal funnits.64 Om en 
arbetstagare byter anställning från en arbetsgivare till en annan, inom samma 
koncern, räknas den totala arbetstiden hos båda arbetsgivarna. Det samma gäller även 
om verksamheten övergår från en arbetsgivare till en annan.65  

Vid sammanräkning av dagar räknar en ”normal” anställd, till exempel en 
tillsvidareanställd arbetstagare eller arbetstagare som en långvarig 
visstidsanställning, även in helger och arbetsfria dagar som arbetstid. Det vill säga 
om arbetstagaren arbetar måndag till fredag i tio veckor räknas det som 70 arbetade 
dagar. Är arbetstagaren däremot anställd på viss tid under korta perioder, till och med 
bara för en dag i taget, får han eller hon betydligt sämre villkor. De är så kallade 
intermittenta arbetstagare och får enbart räkna de dagar som de faktisk har arbetat, då 
det ofta skrivs nya anställningskontrakt vid varje nytt arbetstillfälle. Arbetstagarna 
måste alltså i praktiken arbeta fler dagar för att få ihop samma arbetstid som en 
”normal” arbetstagare.66 Intermittent arbetstagare innebär att han eller hon kan säga 
nej till arbete som arbetsgivaren erbjuder. Är däremot arbetstagaren skyldig att tacka 
ja och stå till arbetsgivarens förfogande räknas arbetstiden som för en ”normal” 
anställd.67  

Enligt 5 § 2 st. LAS framgår det att en arbetstagare antingen får vara anställd i 
allmän visstidsanställning i högst två år eller en vikariatsanställning i högst två år 
innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning Det saknas reglering 
angående vad som är gällande rätt rörande den sysselsättningsgrad en arbetstagare 
har rätt till efter att hon eller han konverteras till tillsvidareanställning. I 

                                                 
60 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 538- 541. 
61 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 131. 
62 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 520. 
63 Prop. 2005/06:185, s. 49. 
64 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 131. 
65 3§ p. 1 och p. 2 LAS, se bilaga 1. 
66 Ds 2002:56, s. 218. 
67 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 133.  
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propositionen framgår det att bestämmelser angående tillämpningen överlämnas till 
rättstillämpningen.68  

Båda arbetsgivar- och arbetstagarparten inom staten och kommunen samt 
arbetsgivarparten inom privat sektor anger att arbetstagaren har rätt till samma 
anställningsgrad som han eller hon hade på den 721:a dagen.69 Ombudsmannen på 
Handelanställdas förbund menar att arbetstagaren har rätt till samma anställningsgrad 
som ett snitt av de tre senaste månaderna. Hon menar att anställningen ska 
överensstämma med den arbetstid man har haft närmast arbetets avslutande.70 
Sektionsordförande för Kommunal Hammarö framhåller att hon är medveten om att 
arbetsgivaren i förväg ibland planerar så att arbetstagaren arbetar så lite som möjligt 
på den 721:a dagen. Hon menar att arbetstagaren kan bli uppsagd på grund av 
arbetsbrist direkt efter den har fått sin tillsvidareanställning. Arbetstagaren har sedan 
företrädesrätt till samtliga anställningar som är längre än 14 dagar. Bäckman menar 
att en lösning på problematiken skulle kunna vara en vikariepool där alla arbetstagare 
är tillsvidareanställda. Arbetsgivaren borde alltid fråga sig vid rekryteringstillfället 
av tidsbegränsade arbetstagare ifall man kan tänka sig att ha personen som ordinarie 
vid eventuell företrädesrätt och konvertering.71 Rogemyr menar att Hammarö 
kommun inte vill ha så många konverteringar då de vill undvika uppsägningar på 
grund av arbetsbrist. Han förklarar att kommunen kommer skapa pooler för att 
generera kontinuitet. Då kan samma vikarier vara på samma plats hela tiden vilket 
ger en ökad kvalité för brukarna. Han anser att det är oacceptabelt att arbetsgivaren 
medvetet sätter en lägre sysselsättningsgrad på den 721:a dagen. Dock menar han att 
det är formellt acceptabelt.72 

3.2.2 Stapling av tidsbegränsade anställningar 
Visstidsdirektivet syftade bland annat till att förhindra möjligheten för arbetsgivare 
att stapla flera tidsbegränsade anställningar på varandra samt att medlemsstaterna; 

 ”skulle införa bestämmelser om objektiva grunder för förnyad 
visstidsanställning, bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för 
flera på varandra följande visstidsanställningar eller bestämmelser om hur 
många gånger en visstidsanställning får förnyas.”73  

 Åtgärderna skulle ske genom överenskommelser mellan medlemsländerna och 
arbetsmarkandens parter samt nationell lagstiftning, praxis eller kollektivavtal.74 
Regeringen menar att flera på varandra följande allmänna visstidsanställningar är 
begränsat till max två år under en femårsperiod. Dock menar regeringen att vissa 
arbetstagare kommer att kunna vara tidsbegränsat anställda både i en 
vikariatsanställnings samt i en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare. Då 
arbetstagaren kan vara anställd som vikarie i två år och i en allmän 
visstidsanställning i två år blir den sammanlagda tiden i en tidsbegränsad anställning 

                                                 
68 2006/07:111, s. 28 och 2005/06:185 s. 52. 
69 Intervju Karin Bäckman 27 november, intervju Henrik Norin 18 november, intervju Lars Rogemyr 
18 november, intervju Katarina Lindström 13 november, intervju Thomas Wennstam 24 november. 
70 Intervju Ann Abrahamsson, 2 december 2008. 
71 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008.  
72 Intervju Lars Rogemyr, 18 november, 2008.   
73 Direktiv 1999/70/EG, klausul 5.  
74 Lagrådsremiss, Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, s. 14.  
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fyra år under högst en femårsperiod hos samma arbetsgivare. För de arbetstagare som 
är säsongsanställda eller för de som fyllt 67 år kan den sammanlagda tiden i en 
tidsbegränsad anställning bli längre än fyra år under en femårsperiod. Regeringen 
anser att kombinationer av olika tidsbegränsade anställningar hos samma 
arbetsgivare inte kommer att vara vanligt varav de inte bedömer det vara nödvändigt 
att ha en yttersta gräns för hur länge en arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd.75 

3.3 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt innebär att en arbetstagare vid uppsägning på grund av arbetsbrist har 
företräde till en ledig tjänst, dock inte till en viss tjänst eller den bästa tjänsten. För 
att arbetstagaren ska ha rätt till företräde måste han eller hon ha varit anställd i mer 
än tolv månader under de senaste tre åren. Nio månader efter att besked lämnats eller 
arbetstagaren sagts upp förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt. Arbetsgivaren ska 
enligt god sed enbart lämna skäliga erbjudanden till anställning. I enlighet med 
bastubadarprincipen76 kan arbetsgivaren komma att vara tvungen att bevisa att det 
inte var personliga skäl som påverkade erbjudandet.77 En arbetsgivare kan vägra en 
arbetstagare företrädesrätt till återanställning ifall arbetsgivaren kan ange objektivt 
godtagbara skäl till anställningens upphörande. Därmed får reglerna i 25 § LAS 
samma innebörd som reglerna om 7 § LAS angående saklig grund för uppsägning. 
En arbetstagare kan gå till domstol för att pröva ifall det av personliga skäl varit 
befogat att vägra företrädesrätt till återanställning. En deltidsanställd arbetstagare 
samt en arbetstagare med omplaceringsrätt går före en tidsbegränsat anställd ifråga 
om företrädesrätt.78  

En arbetstagare som avböjer ett skäligt erbjudande till återanställning förlorar enligt 
27 § LAS sin företrädesrätt. En arbetstagare som fått företrädesrätt genom allmän 
visstidsanställning kan bli tvungen att acceptera ytterligare en sådan anställning för 
att behålla företrädesrätten. Arbetsdomstolen har fastställt att det kan finnas 
godtagbara skäl för arbetstagare att avböja ett erbjudande om fortsatt anställning 
varav arbetsgivaren har en skyldighet att i förväg undersöka ifall sådana skäl 
föreligger. Efter att arbetsgivaren har fastställt ifall det finns sådana skäl kan 
underrättelsefristen av en månad beaktas. Ifall arbetsgivaren varit medveten om att 
det kan finnas godtagbara skäl men väljer att inte förväg höra efter utsätter sig 
arbetsgivaren sig för en risk att tvingas betala skadestånd. Ifall det med säkerhet kan 
konstateras i efterhand att arbetstagaren själv velat tacka nej till anställningen som 
han eller hon fått erbjudande om kan arbetsgivaren inte dömas till att betala 
skadestånd, även om arbetsgivaren inte har undersökt eventuella godtagbara skäl.79 

Regler om företrädesrätt reglerar inte begränsningen att en deltidsanställd 
arbetstagare enbart har rätt till en deltidstjänst vid återanställning.80 Följaktligen kan 
                                                 
75 Prop. 2006/07:111, s. 32. 
76 I AD 1978 nr 89 fastslogs bastubadarprincipen som innebär att en arbetsgivare ska kunna visa på 
godtagbara skäl vid särskilt ingripande omplaceringar som vidtas på grund av personliga skäl. Det 
medför en större möjlighet till rättslig prövning av omplaceringar inom anställningens ram.  
77 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 636. 
78 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 541. 
79 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 536, AD 1977 nr 71, AD 1980 nr 133 och AD 1982 nr 
158. 
80 AD 1986 nr 109. 



 - 17 -  

 

en tidsbegränsat anställd arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning få en 
högre sysselsättningsgrad än vad han eller hon tidigare haft. Arbetstagaren kan även 
få en annan anställning än den han eller hon haft tidigare. En vikariatsanställd och en 
allmän visstidsanställd arbetstagare kan således göra anspråk på en 
tillsvidareanställning om den ska tillsättas inom företrädesrättsperioden.81 
Arbetsgivaren kan välja att omplacera en redan anställd arbetstagare ifall en ledig 
tjänst uppkommer, arbetstagaren med företrädesrätt kan därefter hänvisas till den 
vakans som uppkommer.82 Enligt 25 § LAS ska arbetstagaren ha tillräckliga 
kvalifikationer för den nya anställningen. Kravet på tillräckliga kvalifikationer 
innebär inte att arbetstagaren redan ska kunna de nya arbetsuppgifterna den första 
dagen utan att han eller hon efter en inlärningsperiod ska behärska dem.83 Om en 
arbetsgivare vill anställa någon annan än den arbetstagare som har företrädesrätt 
måste han eller hon först förhandla med den berörda arbetstagarorganisationen enligt 
11-14 §§ medbestämmandelagen (1976:580; MBL). Det samma gäller 
återanställningsrätt eller företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.84  

3.3.1 Statlig sektor 
Alla statliga anställningar ska tillsättas på sakliga grunder såsom förtjänst och 
skicklighet.85 Således ska även arbetsgivaren vid företrädesrätt till återanställning av 
en arbetstagare ta hänsyn till rekvisiten. Syftet med föreskriften om meritvärdering är 
att ta hänsyn till medborgarnas allmänna intresse av att tjänsterna tillsätts efter 
objektiva grunder och att de offentliga funktionerna utövas av dem som är skickligast 
och är mest lämpade för uppgifterna.86 Med skicklighet förstås lämpligheten för en 
befattning genom teoretisk och praktisk utbildning, personlig lämplighet samt 
erfarenhet från tidigare verksamhet.87 Med personlig lämplighet menar 
Arbetsdomstolen bland annat prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper, 
samarbetsförmåga med mera som bör räknas till skickligheten.88 Med förtjänst menas 
det antal år som individen arbetat inom staten, oavsett myndighet eller organ.89 EG-
domstolens rättspraxis framhåller att arbetskraftens fria rörlighet i artikel 39 EG 
måste följas.90 Det leder till att all statlig tjänst inom medlemsländerna ska räknas 
som förtjänst. Bestämmelserna i 15 § LAS angående besked ska inte tillämpas ifall 
tidsbegränsning av arbetstagare skett med stöd av Högskoleförordningen. Således har 
en arbetstagare inte rätt att få besked om att han eller hon inte kommer få fortsatt 
anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör. Då 15 § LAS inte kan 
tillämpas på de arbetstagare som tidsbegränsats i stöd av Högskoleförordningen kan 
inte 25 § LAS tillämpas angående företrädesrätt till återanställning.91  

                                                 
81 AD 2000 nr 26. 
82 AD 1996 nr 56. 
83 AD 1986 nr 109 och AD 1984 nr 82. 
84 32 § LAS, se bilaga 1.  
85 11 kap. 9 § 2 st. RF. 
86 Prop. 1984/85:219, s. 18f. 
87 Prop. 1973:90, s. 405f. 
88 Prop. 1985/86:116, s. 7 och AD 2004 nr 44. 
89 Prop. 1984/85:219, s. 19f. 
90 Arbetsgivarverket, Att anställa, s. 87. 
91 AD 2003 nr 53. 
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Karlstad universitet anger att de inte kan se något problem med företrädesrätt till 
återanställning för tidsbegränsade arbetstagare då den inte är absolut inom staten.92 
Thomas Wennstam, utsedd av SACO, menar tvärtemot att företrädesrätten i staten är 
så begränsad att SACO gör allt för att den inte ska bli aktuell att behöva åberopas. 
Han framhåller att en arbetstagare som har företrädesrätt till anställning inte har 
någon rätt till anställning utan enbart en rätt att bli betraktad som sökande till tjänsten 
i fråga. I staten tar grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet de facto 
över företrädesrätten. Ifall någon annan sökande har bättre skicklighet eller förtjänst 
än den arbetstagaren med företrädesrätt får den andra sökanden tjänsten. SACO-
föreningen inriktar sig därför på att bevaka ledet före, det vill säga om det finns 
någonting som gör troligt att samma underlag som en tillsvidareanställd varit anställd 
på fortfarande är aktuellt. SACO menar att det finns exempel som pekar på att 
arbetsgivaren lämnat huvudregeln om tillsvidareanställning för att istället göra 
undantagsregeln, visstidsanställning, till huvudregel. För SACO är det i hög grad ett 
problem.93  

3.3.2 Kommunal sektor 
Lars Rogemyr, personalchef på Hammarö kommun, menar att det är stor chans för en 
arbetstagare att få en tillsvidareanställning ifall han eller hon har företrädesrätt. Han 
förklarar det med att kommunen är en stor organisation med många tjänster. Därav 
belyser han att det är viktigt att observera arbetstagare det först året då arbetsgivaren 
fortfarande kan reglera vem som ska arbeta i verksamheten. Han framhåller att den är 
en fördel för arbetsgivaren ifall det finns två arbetstagare med företrädesrätt då 
arbetsgivaren får bestämma vilken arbetstagare som ska erbjudas vilken tjänst. 
Rogemyr betonar att det är väldigt viktigt hur anställningskontraktet skrivs då det där 
bestäms hur arbetsdagarna ska räknas. Det kan vara svårt för arbetsgivarna att ha 
översikt på antalet dagar då det är en stor organisation.94 Karin Bäckman, ordförande 
i Kommunal sektion 7, menar att företrädesrätten är nödvändig för arbetstagarnas 
trygghet. Hon understryker att det kan vara svårt för arbetsgivarna att ha översikt på 
antalet dagar men tror inte att det kringgås med flit. I vissa situationer kan 
Kommunal kontrollera ifall någonting inte verkar stämma.95 

3.3.3 Privat sektor 
Henrik Norin, personalchef på IKEA Karlstad anser att det är bra att arbetstagare 
med tidsbegränsade anställningar har företrädesrätt. Han framhåller att de som 
arbetsgivare ska arbeta med att utveckla eller avveckla medarbetarens genom 
kontinuerlig återkoppling och stöd. Således menar han att de alltid avvecklar 
personen innan ett år har gått ifall han eller hon inte passar.96 Ann Abrahamsson, 
ombudsman på Handelanställdas förbund kan se ett missbruk gällande 
företrädesrätten då arbetsgivaren kan gå förbi den.97  

 

                                                 
92 Intervju Katarina Lindström, 13 november 2008.  
93 Intervju Thomas Wennstam, 24 november 2008. 
94 Intervju Lars Rogemyr, 18 november 2008. 
95 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008. 
96 Intervju Henrik Norin, 18 november 2008. 
97 Intervju Ann Abrahamsson, 2 december 2008. 
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3.4 Kollektivavtal 

Genom 2 § 3 st. LAS får avvikelser från 5, 6, 22 och 25-27 §§ göras. Således finns 
det fler möjligheter att tillämpa tidsbegränsade anställningar än vad som anges i 
LAS.98 Bestämmelser i kollektivavtal som rör tidsbegränsade anställningar gäller 
även för oorganiserade arbetstagare ifall kollektivavtal finns för verksamheten.99 I 
den Åmanska utredningen fastställdes hur utvidgad dispositiviteten i 
anställningsskyddslagen skulle vara. I utredningen var de överens om en obegränsad 
avtalsfrihet mellan kollektivavtalsslutande parter. De angav att;  

”När det gäller att ersätta lagreglerna med bestämmelser som inte är klart 
förmånligare, till exempel bestämmelser av helt annan konstruktion eller 
regler som innebär inskränkning eller upphävande helt eller delvis av vissa 
lagstadgande, är detta tillåtet inom /…/ kollektivavtal på förbundsnivå.” 100 

Enligt 23 § MBL är ett kollektivavtal ett skriftligt avtal mellan 
arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Således kan 
avtal enbart träffas mellan arbetsgivarpart och arbetstagarorganisation. Enskilda 
arbetstagare kan inte träffa avtal med arbetsgivarparten men en oorganiserad 
arbetsgivare kan träffa hängavtal med arbetstagarorganisation.101 Avtalet ska röra 
anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan parterna. 
Parterna är skyldiga att följa bestämmelserna i kollektivavtalet och avtalet ska ha en 
styrande verkan som direkt påverkar anställningsavtalet. Kollektivavtalet är den 
främsta rättskällan för det enskilda anställningsavtalet då eventuella ändringar i 
avtalet omgående förändrar anställningsavtalet. Kollektivavtalet syftar till att reglera 
anställningsvillkoren för en grupp arbetstagare samt att avtalets innehåll bestäms av 
vad parterna gemensamt avsett.102 Enligt 27 § MBL kan inte arbetsgivare och 
arbetstagare som är bundna av kollektivavtal träffa överenskommelse som strider 
mot kollektivavtalet, överenskommelsen då inte får någon verkan. 

Förbundsavtal är de viktigaste avtalen då de sluts på branschnivå och kan reglera 
anställningsvillkoren och anställningsförhållandet. Kollektivavtalen sluts mellan ett 
eller flera rikstäckande fackförbund och en arbetsgivarorganisation. De lokala 
avtalen sluts mellan lokala arbetstagarorganisationer och arbetsgivare som är bundna 
av förbundsavtal. Avtalen reglerar hur de rikstäckande avtalen ska anpassas och 
tillämpas till ett visst företag. Huvudregeln vid tolkning av kollektivavtal är att 
avtalsparterna har en ömsesidig uppfattning om avtalets innebörd. Om den 
gemensamma uppfattningen kan bevisas får den genomslag vid eventuell strid om 
avtalets egentliga ordalydelse. En medlem i en organisation kan inte åläggas 
förpliktelser i enlighet med avtalsparternas gemensamma uppfattning förrän 
medlemmen underrättats om bestämmelsens rätta innebörd. Bestämmelser eller 
uttryck som är hämtade från andra kollektivavtal eller lagtext anses oftast ha samma 
betydelse som i det kollektivavtal eller lagregel som den utgår från.103 I de fall som 

                                                 
98 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s.158 och AD 1998 nr 36. 
99 Gellner, Att anställa personal, s. 99. 
100 Lunning, Arbetsdomstolen och dispositiviteten, s. 431. 
101 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 178. 
102 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 53 och 187. 
103 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 165f. 
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Arbetsdomstolen uttalar sig om rättsläget angående semidispositiv lagstiftning och är 
uttalandena allmängiltiga.104 

Då det är möjligt att genom kollektivavtal att göra avvikelser, begränsningar eller 
kompletteringar från 5 § LAS är det av stor vikt att upplysa när 
kollektivavtalsbestämmelserna gäller framför lagen. Det finns många avtalsreglerade 
bestämmelser om tidsbegränsade anställningar, de framhåller även att det enbart är 
de arbetsplatser som regleras av kollektivavtal som har möjlighet att disponera över 
lagreglerna. På en arbetsplats utan kollektivavtal är det inte möjligt att tillämpa de 
vidgade reglerna om tidsbegränsade anställningar som följer av förbundsavtal. Det 
här även om kollektivavtalet är styrande för övriga anställningsvillkor.105 Ifall det 
genom kollektivavtalet finns möjlighet att träffa avtal om andra tidsbegränsade 
anställningar än de som anges i LAS ska arbetsgivaren enligt 28 § LAS underrätta 
den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet även om 
arbetstagaren inte är medlem i organisationen. Ifall den tidsbegränsade anställningen 
är kortare än en månad behöver arbetsgivaren inte underrätta den fackliga 
organisationen. Syftet med arbetsgivarens underrättelseskyldighet är att facket ska 
kunna kontrollera huruvida arbetsgivaren överutnyttjar möjligheterna att tidsbegränsa 
anställningar.106 Arbetstagarorganisationen kan vid överutnyttjande ta upp frågan till 
förhandling enligt MBL.107  

3.5 Högskoleförordning och Anställningsförordning 

Högskoleförordningen styr Sveriges universitet och högskolors verksamhet för vilka 
staten är huvudman. I 4 kap. 30 § Högskoleförordningen är grunden att lärare ska 
anställas tillsvidare. Det finns även nio möjligheter utöver de i LAS att träffa avtal 
om tidsbegränsade anställningar. En anställning får tidsbegränsas enligt LAS, om det 
inte är fråga om anställning som professor.108 Arbetsdomstolen menar att 
högskoleförordningens regler om tidsbegränsade anställningar utgör avvikelser från 
5 § LAS. En arbetstagare som är anställd enligt högskoleförordningen har inte 
samma anställningsskydd som arbetstagare som är anställda enligt LAS.109 Enligt 
kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor kan en arbetsgivare 
tidsbegränsa en arbetstagare utöver bestämmelserna i LAS. 2 § i kollektivavtalet 
reglerar möjligheten att anställa en postdoktor tillsvidare i dock längst två år. 
Anställningen kan förlängas ifall det finns särskilda skäl.110 

Enligt 9 § Anställningsförordningen (1994:373; AF) kan en anställning tidsbegränsas 
utöver 5 § LAS för en bestämd tid eller tills vidare längst en viss tidpunkt vid fyra 
situationer.111 Således kan en statlig arbetsgivare tidsbegränsa anställningar i fler 
fall än de som anges i LAS. 

                                                 
104 Lunning, Arbetsdomstolen och dispositiviteten, s. 430. 
105 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 255. 
106 Gellner, Att anställa personal, s. 101. 
107 A/2008/969/ARM, s. 2. 
108 Högskoleförordningen, se bilaga 7. 
109 AD 2003 nr 53. 
110 Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, se bilaga 4. 
111 Högskoleförordningen, se bilaga 7.    
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4 Tidsbegränsad anställning enligt 5 § p. 1 LAS  

4.1 Allmän visstidsanställning 

Sedan 1 juli 2007 kan arbetsgivare träffa avtal om allmän visstidsanställning. Det 
krav som finns för att anställningen ska gälla är att arbetsgivaren ska ha ett behov av 
tidsbegränsad anställning och inte ett stadigvarande112 behov av arbetskraft. Ifall 
arbetsgivaren har ett stadigvarande behov ska tillsvidareanställning tillämpas.113 
Förutom behovet av en tidsbegränsad anställning saknar allmän visstidsanställning 
rekvisit som måste uppfyllas för att anställningen ska anses vara tillåten.114 Allmän 
visstidsanställning får tidsbegränsas till högst två år under en femårsperiod. När 
arbetstagaren har varit anställd i två år och en dag övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning. I de fall då allmän visstidsanställning inte svarar upp till 
arbetsgivarens behov av arbetskraft och då kollektivavtal saknas menar regeringen 
att tillsvidareanställning bör tillämpas. Den tidigare regeringen menar att om en 
arbetsgivare har behov av tillfällig arbetskraft under två år bör arbetsgivaren 
tillsvidareanställa. Ifall arbetsgivarens arbetskraftsbehov upphör när de två åren löpt 
ut kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.115 

Genom Visstidsdirektivet implementerades i 6f § LAS att arbetsgivare ska informera 
visstidsanställda om arbetstillfällen som uppkommer på arbetsplatsen eller i 
företaget. För att skydda och stärka de visstidsanställdas ställning genom att ge dem 
samma möjlighet till tillsvidareanställning som andra arbetstagare har. Informationen 
kan offentliggöras på en allmän plats på arbetsplatsen eller i företaget. 

Enligt regeringens uppfattning bör ingen annan tid än tid i allmän visstidsanställning 
ingå vid beräkning av uppnådd anställningstid. Tid i tidsbegränsad 
vikariatsanställning, säsonganställning eller när arbetstagaren fyllt 67 år ska inte ingå 
i beräkningen. Ett sådant beräkningssätt är enkelt för både arbetsgivare och 
arbetstagare. Enligt 3 § LAS ska beräkning av sammanlagd anställningstid hos 
tidigare arbetsgivare inom samma koncern tillgodoräknas.116  

Enligt 25 § LAS har en allmän visstidsanställd arbetstagare efter mer än tolv 
månaders anställning under en treårsperiod hos samma arbetsgivare företrädesrätt till 
återanställning. En allmän visstidsanställning kan avbrytas innan anställningsavtalet 
löpt ut ifall grund för avsked föreligger enligt 18 § LAS.117 Om det i avtalet har 
formulerats att avtalet gäller från ett visst datum tillsvidare dock längst till ett annat 
datum är uppsägning från båda parter möjlig.118 

 
 

                                                 
112 Med stadigvarande behov syftas till att arbetstagaren sysselsätts i en tidsbegränsad anställning på 
så sätt att fortsatt arbete efter anställningens upphörande förväntas.  Prop. 1973:129, s. 147. 
113 Prop. 2005/06:185 s. 46 och A/2008/969/ARM, s. 1.  
114 A/2008/969/ARM, s. 5. 
115 Prop. 2005/06:185, s. 46. 
116 Prop. 2006/07:111, s. 29. 
117 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 160. 
118 Gellner, Att anställa personal, s. 100. 
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4.1.1  Statlig sektor 
I ALFA, allmänt löne- och förmånsavtal, regleras inte allmän visstidsanställning 
varför 5 § p.1 LAS gäller. 

På Karlstads universitet anges det att allmän visstidsanställning är den vanligaste 
tidsbegränsande anställningen. För arbetsgivarna blev det enklare eftersom 
anställningen kan användas utan begränsningar. På universitetet anses det dock att 
lagstiftningen inte är bra då en arbetstagare enbart kan vara tidsbegränsat anställd 
allmän visstidsanställning i två år. De motiverar kritiken med att de flesta projekt 
inom universitetet löper under längre tid än två år, vilket de ofta löser genom andra 
tidsbegränsade anställningar. Universitet framhåller att den tidigare lagstiftningen var 
bättre när det var för viss tid samt visst arbete på grund av tidsgränsen. Genom en 
projektanställning kunde universitetet anställa en arbetstagare enbart för det 
projektet. Idag är det inte möjligt att projektanställa en arbetstagare utan han eller 
hon kan vara tvungen att lämna projektet. Universitetet påpekar att det dock inte är 
vanligt då inarbetad personal med rätt kunskaper är för värdefulla för dem. Då det 
ofta är krav på särskilda kvalifikationer i projekten på universitet är det svårt att hitta 
en annan arbetstagare som kan ta över. Dock betonar universitetet att 
Högskoleförordningen är skräddarsydd för universitetsvärlden då det finns ett tiotal 
andra tidsbegränsningsgrunder. På universitetet menar man att det har blivit bättre 
för arbetstagarna genom att lagstiftningen enbart möjliggör två år i en allmän 
visstidsanställning. De menar att tidsgränsen skapar trygghet för arbetstagarna då det 
går fortare att få en fast anställning än tidigare. På universitetet anses det att det har 
blivit lättare att tillämpa tidsbegränsade anställningar genom allmän 
visstidsanställning eftersom det är lättare att hitta en tidsbegränsningsgrund för 
arbetsuppgifterna. Allmän visstidsanställning skulle kunna ersätta samtliga övriga 
tidsbegränsade anställningar, dock är den nuvarande tidsgränsen på två år inte bra. 
Universitetet framhåller att det som arbetsgivare naturligtvis vore bättre ifall det inte 
fanns någon tidsgräns men ser samtidigt att det skulle bli otryggt för arbetstagaren. 
119 

Thomas Wennstam, utsedd som facklig huvudförhandlare av SACO-föreningen 
anser att allmän visstidsanställning gör rättsgrunden tunnare och ger arbetsgivaren 
större möjligheter att undgå ansvar. Rörelseutrymmet för arbetsgivaren har blivit 
större och arbetsgivaren kan med rätt eller orätt förlänga anställningstiden med 
osäkra villkor för den anställde. Han framhåller att det för den enskilde inte bara är 
anställningstryggheten som blir lidande utan även privata frågor försvåras, som 
exempelvis möjligheten att få ett banklån, hyra eller köpa en bostad. Wennstam 
menar att anställningen bör användas vid tillfälliga arbetsanhopningar men att den nu 
tillämpas utan att behöva ange skäl. Det som egentligen är huvudregeln riskerar att 
istället bli undantag. Nuvarande undantag tillämpas istället de facto som huvudregel. 
Det kan vara en fördel för arbetstagaren att det kan vara lättare att bli anställd, dock 
menar han att osäkerhetstiden utökats. Den tidigare möjligheten att projektanställa 
hade sin fördel för arbetstagaren att den visste att anställningen skulle upphöra samt 
att den anställningen aldrig syftade till att bli fast. Ifall allmän visstidsanställning 
skulle vara den enda tidsbegränsade anställningen anser Wennstam att det skulle öka 
osäkerheten och rättslösheten för arbetstagaren samt bidra till ökande frihet och 
                                                 
119 Intervju Katarina Lindström, 13 november 2008. 
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bestämmanderätt för arbetsgivaren. Han menar att lagstiftningen inte är förutsägbar, 
förutom att arbetstagaren vet att det inte finns några löften. Wennstam anser att 
allmän visstidsanställning förtydligar och gör det enklare för arbetsgivaren men att 
arbetstagaren får försämrade rättigheter då denne inte alltid kan uttrycka det den vill i 
rädsla för att inte få en tillsvidareanställning. Wennstam menar också att allmän 
visstidsanställning är en tveksam form som bör tillämpas mycket restriktivt då han 
anser att den inte fyller något annat begripligt syfte än att ge arbetsgivaren ett 
otidsenligt övertag. Det kan tillämpas så att man att åter närmar sig gamla 32 § LAS. 
Wennstam har efter intervjutillfället i diskussion med sin personalchef kommit 
överens om att de bör ingripa för att förhindra det missbruk som SACO anar, 
nämligen att arbetsgivaren medvetet skulle använda visstidsanställning för att slippa 
ge anställning enligt normalmodellen tillsvidareanställning. Wennstam har föreslagit 
att ett lokalt avtal bör träffas för att binda upp situationen.120 

4.1.2 Kommunal sektor 
Enligt 2 kap. 4 § mom. 1 AB ska en arbetstagare anställas i enlighet med LAS. 
Kollektivavtalet behandlar inte allmän visstidsanställning utan anger att 
kollektivavtalet inte ska inskränka på de rättigheter som finns i LAS angående att 
tidsbegränsa en arbetstagare. Således ska 5 § p.1 LAS anses gälla även för de 
arbetstagare som omfattas av AB. 

Lars Rogemyr, personalchef på Hammarö kommun, upplever att allmän 
visstidsanställning är väldigt enkel då arbetsgivaren inte behöver ange några skäl till 
att tillämpa anställningen varav den ibland kan upplevas som slask. Han menar att 
allmän visstidsanställning underlättar för arbetstagare då det kan bli lättare att få en 
anställning och på så sätt få in en fot på arbetsplatsen. Den nackdel som Rogemyr 
kan se med anställningen är att den enbart kan gälla i två år. Som arbetsgivare vore 
det bra med en obegränsad tid men menar samtidigt att det vore sämre för 
arbetstagaren. Rogemyr påpekar även att facket får mindre inflytande då kommunen 
inte behöver förhandla när arbetstagaren avslutar sin visstidsanställning. Han anser 
att allmän visstidsanställning är väldigt bra då arbetsgivaren enkelt kan anställa när 
verksamheten behöver tillfällig förstärkning. Han menar även att det vore enkelt om 
allmän visstidsanställning även inkluderade vikariat då han inte ser något behov av 
att ha båda anställningarna. Han finner det märkligt att allmän visstidsanställning är 
så fri i sin tillämpning och vikariat är så stel. Dock menar han att ifall regeringen 
syftade till att det skulle vara möjligt att stapla anställningar på varandra är det inte 
bra att slå ihop dem ur ett arbetsgivarperspektiv.121 
 
Karin Bäckman, sektionsordförande för Kommunal Hammarö sektion 7, anger att 
allmän visstidsanställning inte används särskilt ofta samt att hon inte ser några 
begränsningar med anställningen. Bäckman menar att allmän visstidsanställning 
vanligtvis används för att täcka tillfälliga arbetsanhopningar. Hon anser att 
anställningen är enkel för arbetsgivaren eftersom han eller hon inte behöver 
genomföra en MBL-förhandling vilket behövdes förr. Möjligheten att stapla 
tidsbegränsade anställningar anser Kommunal är väldigt otryggt för arbetstagaren 
varav de i ett förslag till AB angav att de inte ville att det skulle finnas någon 

                                                 
120 Intervju Thomas Wennstam, 24 november 2008.  
121 Intervju Lars Rogemyr, 18 november 2008. 
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möjlighet att stapla. Bäckman uppger att förslaget inte gick igenom och att det idag 
är tillåtet att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra. Hon berättar att det 
finns medlemmar som har varit tidsbegränsat anställda sen 1999 samt sen 2001.122 

4.1.3 Privat sektor 
I 3 § mom. 2 Handels regleras att anställning för viss tid får träffas vid behov av 
exempelvis tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet. I övrigt gäller 5 § LAS. Henrik 
Norin, personalchef på IKEA Karlstad, anser att lagändringen är bra då han menar att 
det ger en fördel för arbetsgivaren att kunna behålla duktiga arbetstagare som IKEA 
inte har utrymme att erbjuda en tillsvidareanställning. Han menar att det är bra att 
arbetstagaren kan arbeta en viss period för att sedan komma tillbaka när behovet 
finns. Allmän visstidsanställning passar IKEA väldigt bra eftersom arbetsgivaren kan 
anställa en arbetstagare utefter verksamhetens behov. Samtidigt menar Norin att 
IKEA Karlstad alltid rekryterar arbetstagare som har ambitionen att utvecklas med 
IKEA varav syftet oftast är att arbetstagaren i framtiden ska få en 
tillsvidareanställning. Han menar att det är bra för arbetstagaren att det finns 
tidsbegränsningar då det är viktigt att ha en trygg anställning. Han anser att 
lagstiftningen är tydlig men kan vara dåligt för den enskilde då en tidsbegränsad 
anställning kan vara otrygg. Den främsta fördelen med allmän visstidsanställning 
anser Norin är att arbetstagaren får möjlighet att bygga upp kompetens inom IKEA 
samt att företaget kan behålla kompetenta arbetstagare. För IKEA Karlstad skulle det 
inte innebära någon skillnad ifall allmän visstidsanställning skulle ersätta 
vikariatsanställning. Norin anser att det skulle vara bra då arbetsgivare inte längre 
skulle ha möjlighet att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra.123 

I den privata sektorn på handelsområdet är den vanligaste anledningen att 
tidsbegränsa en arbetstagare ett utökat arbetskraftsbehov och att arbetsgivaren inte 
vill bindas till en tillsvidareanställning. Handels kollektivavtal har än så länge inte 
implementerat förändringen av LAS, då kollektivavtalet ska skrivas om 2010. 
Däremot tillämpas allmän visstidsanställning som anställning. Ann Abrahamsson, 
ombudsman Handelsanställdas förbund, tycker att lagändringen av 5 § LAS har blivit 
både bättre och sämre för arbetstagare. Abrahamsson ser det positiva med allmän 
visstidsanställning då det har blivit lättare för arbetstagare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Hon menar att även om ungdomar lättare tar sig i på 
arbetsmarknaden så har de det svårare idag att få en tillsvidareanställning. 
Abrahamsson menar att den tidigare lagstiftningen angående tillfällig 
arbetsanhopning var bättre då tidsbegränsningen var sex månader.124  

Nackdelen med allmän visstidsanställning menar Abrahamsson är att det är en otrygg 
anställning då den kan sträcka sig över en lång tid. Däremot förstår Abrahamsson att 
den måste finnas då annan lagstiftning som exempelvis ledighetslagstiftningen gör 
att behovet efter sådan arbetskraft uppstår. Hon tror att tidsbegränsade anställningar i 
många fall kvarstår på arbetsmarknaden i mer än två år på grund av att inte 
tidsregleringen bevakas. Abrahamsson kan enbart se fördelar ur ett 
arbetsgivarperspektiv med allmän visstidsanställning. Det har blivit enklare för 
arbetsgivare att anställa arbetstagare på viss tid i en mer renodlad anställning i och 
                                                 
122 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008.  
123 Intervju Henrik Norin, 18 november 2008. 
124 Intervju Ann Abrahamsson, 2 december 2008. 
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med att de inte behöver ange skäl. Hon ser egentligen ingen skillnad om allmän 
visstidsanställning vore den enda tidsbegränsade anställningen. Hon tycker däremot 
att vikariatsanställning gör det tydligare för arbetstagaren eftersom det är en mer 
renodlad anställning till skillnad från allmän visstidsanställning som kan användas 
när som helst. Hon tycker att det vore bra om möjligheten till att stapla anställningar 
på varandra försvann. Om allmän visstidsanställning ersatte vikariat skulle den 
faktiska tidsbegränsningen vara två år. Abrahamsson vill dock hellre ta bort allmän 
visstidsanställning och återinföra tillfällig arbetsanhopning. Hon kan se en stor risk 
med allmän visstidsanställning och hon tror att det finns ett stort mörkertal av 
missbruk av anställningen. Kanske på grund av att många arbetsgivare inte är särskilt 
kunniga på området.125 

 
 

                                                 
125 Intervju Ann Abrahamsson, 2 december 2008. 
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5 Tidsbegränsad anställning enligt 5 § p. 2 LAS 

5.1 Vikariatsanställning 

Vikariat definieras inte i äldrelagen (1971:199) eller LAS. Inte heller i propositioner 
till LAS definierades vad som avses med ett vikariat. Arbetsdomstolen har istället i 
flertalet domar behandlat vikariatsbegreppet.126 Arbetsdomstolen formulerar i målet 
att ett vikariat karakteriseras av att;  

”anställningen består så länge tjänstens ordinarie innehavare är ledig eller 
om denne frånträtt tjänsten intill dess tjänst blir besatt med ordinarie 
innehavare. Vid vikarietidens slut upphör vikarens anställning utan att 
någon särskild åtgärd behöver vidtas från arbetsgivarens sida.” 127  

Arbetsdomstolen har i praxis fastställt vilka rekvisit som ska uppfyllas för att ett 
vikariat ska godkännas. En vikariatsanställning kan tillämpas då en viss arbetstagare 
är tillfälligt frånvarande samt en viss tid innan arbetstagaren blir frånvarande för 
upplärning av arbetsuppgifter.  Det är tillåtet att till viss del omfördela 
arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och att låta vikarien gå kvar under hela den 
avtalade tiden även om den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka i förtid. 
Arbetsgivaren måste dock ha godtagbara skäl för att låta arbetstagaren vara kvar och 
vikariatet ska avslutas när den tidsbegränsade anställningen löpt ut. Ifall vikarien 
ersätter en ordinarie arbetstagare som är tjänstledig på grund av värnplikt är det 
möjligt för arbetsgivaren att underrätta vikarien en månad i förväg om att han eller 
hon inte kommer få fortsatt anställning. Den värnpliktige kan avbryta 
tjänstledigheten med två veckors varsel vilket innebär att vikarien kan få kvarstå i 
anställningen ytterligare två veckor.128 Ifall den ordinarie arbetstagaren tillhör den 
turordningskrets som ska sägas upp på grund av arbetsbrist kan anställningen 
avbrytas i förtid.129  

För att arbetsgivaren ska få tillämpa vikariatsanställning ska han eller hon ha grund 
för det, bedömningarna ska anses vara skäliga, anställningen ska avse en viss 
bestämd befattning samt att syftet inte är att kringgå lagens huvudregel om 
tillsvidareanställning.130 En arbetsgivare kan även vikariatsanställa i avvaktan på att 
en befattning kommer att tillsättas permanent. Vikariens arbetsuppgifter måste då 
vara knutna till en särskild befattning för att förhindra att arbetsgivaren överutnyttjar 
anställningen och täcker ett tillfälligt behov av arbetskraft.131 Dock saknar det 
relevans ifall arbetsgivaren har ett stadigvarande behov av arbetskraft ifall 
vikariatsanställningen uppfyller de nödvändiga rekvisiten för att anses vara 
tillåten.132  

Arbetsdomstolen har fastställt tre informationsskyldigheter som ska anges i 
anställningsavtalet. Det ska tydligt framgå att anställningen avser ett vikariat, vem 
som ska ersättas samt hur länge vikariatet ska pågå. Vanligtvis anges ett längsta 
                                                 
126 Henning, Tidsbegränsad anställning, s. 270. 
127 AD 1984 nr 66 
128 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 538f. och AD 1977 nr 186. 
129 7 och 22 §§ LAS, se bilaga 1.  
130 Prop. 1996/97:16, s. 37f.  
131 AD 1983 nr 180. 
132 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 249. 
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datum som vikariatet kommer att pågå med undantaget att det kan bli kortare ifall 
den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka tidigare. Arbetsdomstolen anser att det 
är viktigt att ha enhetliga och konsekventa regler för vikariat som anställning för att 
arbetstagarparten enkelt ska kunna kontrollera vikariatets riktighet. Således är det 
inte tillräckligt att arbetsgivaren informerar arbetstagaren om att det är avtal om 
vikariatsanställning som ska träffas samt under hur lång tid vikariatet ska fortgå.133 
Vid semestervikariat har Arbetsdomstolen fastslagit att det inte behöver anges någon 
personanknytning, utan att vikariatet avser avdelningen eller enheten tills de 
ordinarie arbetstagarna återvänder. I praxis har det även fastslagits att i de fall där det 
är svårt att göra en personanknytning på grund av organisatoriska skäl accepteras 
vikariatet av Arbetsdomstolen ifall vikariatet avspeglar den verkliga 
personalsituationen och grundar sig på ordinarie personals ledighet.134 

Enligt LAS finns inte några särskilda begränsningar förutom de som fastställts av 
Arbetsdomstolen. Dock måste vikariatet vara verkligt och äkta och inte vara en 
formell konstruktion som utnyttjas av arbetsgivaren för att kringgå lagreglernas syfte 
angående visstidsanställning.  Arbetsdomstolen har i praxis ställt upp vissa krav för 
att en anställning ska vara godtagbar som ett giltigt vikariat. Det är enligt 
Arbetsdomstolen inte tillräckligt att arbetstagaren får veta att hon eller han ska vara 
vikarie under en viss tid. Oäkta vikariat innebär att det har tillkommet i syfte att 
kringgå LAS och är därmed lagstridig om vikarien i större utsträckning och mer 
regelbundet sysselsätts med arbetsuppgifter som normalt inte skulle ha utförts av den 
ordinarie tjänstinnehavaren.135 

Det finns ingenting som hindrar en arbetsgivare att anställa samma arbetstagare som 
vikarie flera gånger så länge varje vikariat uppfyller rekvisiten.136 Ett vikariat 
konverteras automatiskt till en tillsvidareanställning enligt 5 § 2 st. LAS när 
arbetstagaren har varit anställd i sammanlagd mer än två år under en femårsperiod 
hos samma arbetsgivare. Dock är det enbart vikariatsanställningstiden som kan 
räknas för konverteringen.137 Tidsgränsen instiftades efter klausul fem i 
visstidsdirektivet för att förhindra löpande vikariat.138 Arbetsdomstolen menar att 
löpande vikariat är tillåtna så länge det är fråga om äkta vikariat enligt LAS samt att 
arbetsgivaren inte överutnyttjar reglerna för att undvika huvudregeln.139  

Enligt 15 § 1 st. LAS ska en arbetsgivare lämna besked till en arbetstagare att han 
eller hon inte kommer bli erbjuden fortsatt anställning när den nuvarande 
anställningen löpt ut. Beskedet ska lämnas minst en månad innan anställningens 
upphörande. För att det ska vara gällande måste arbetstagaren ha varit anställd i mer 
än tolv månader under de senaste tre åren. Enligt 25 § LAS har en vikariatsanställd 
arbetstagare efter mer än tolv månaders anställning under en treårsperiod hos samma 
arbetsgivare företrädesrätt till återanställning då uppsägningen berott på arbetsbrist. 
En arbetstagare som avböjer ett skäligt erbjudande till återanställning förlorar enligt 

                                                 
133 AD 1976 nr 23, AD 1984 nr 66 och AD 1994 nr 22. 
134 Gellner, Att anställa personal, s. 103f. och AD 1977 nr 186. 
135 AD 1994 nr 22 och AD 1984 nr 66. 
136 Gellner, Att anställa personal, s. 103f. 
137 Iseskog, Att vara anställd, s. 24. 
138 Direktiv 1999/70/EG. 
139 AD 1994 nr 22. 
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27 § LAS företrädesrätten. Således kan en arbetstagare som fått företrädesrätt genom 
vikariat bli tvungen att acceptera ytterligare ett vikariat för att behålla 
företrädesrätten. Nio månader efter att besked lämnats eller arbetstagaren sagts upp 
förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt.140 I förarbeten anges det att det inte anses 
skäligt att erbjuda alltför kortvariga anställningar.141 Ett vikariat kan avbrytas innan 
anställningsavtalet löpt ut ifall grund för avsked föreligger enligt 18 § LAS.142 

Arbetsdomstolen har i AD 1990 nr 98 behandlat frågan när arbetstagaren enligt 
anställningsavtalet har en tjänst som vikarie för en viss namngiven person fram ”till 
dess att ordinarie befattningshavare återgår till tjänst, dock längst tom 1990-12-31.” 
Ordinarie befattningshavare sa upp sig innan slutdatumet och vikarien sades upp 
samma datum. En ny ordinarie befattningshavare anställdes. Tvisten gällde huruvida 
vikarien hade rätt till sitt vikariat fram till det utsatta slutdatum. Arbetsdomstolen 
konstaterade att ett vikariat i grunden är knutet till att vara en tidsbegränsad 
anställning men att det även kan knytas till en specifik person eller tjänst. Om 
vikariatet är knutet till att vara för viss tid med formuleringen att det avser tiden till 
dess att ordinarie återgår i tjänst, dock längst till och med ett visst datum, kan 
vikariatet avslutas innan slutdatumet. I det här fallet gjorde Arbetsdomstolen 
bedömningen att den ordinarie arbetstagarens uppsägning gjorde så att han eller hon 
inte kunde återgå till tjänsten vilket ledde till att vikariatet upphörde. Annars skulle 
vikariatet aldrig kunna upphöra då den ordinarie inte kommer tillbaka. 
Arbetsdomstolen fastställde att vikariatet hade upphört på ett korrekt sätt då den 
ordinarie befattningshavaren sade upp sig. 

Arbetsdomstolen har även behandlat huruvida en kommun handlade i strid mot 5 § 
LAS genom att de anställde ett antal arbetstagare under flera års tid på flera vikariat 
efter varandra. Varje enskilt vikariat ansågs ha varit korrekt men arbetstagarparten 
påstod att arbetsgivaren borde ha kunnat förutse det konstanta arbetskraftsbehovet 
och då anställt arbetstagarna som tillsvidareanställda. Arbetsdomstolen menade att 
vikariat inte har några, varken i lag eller i förarbeten, formulerade begränsningar. 
Lagstiftaren ansåg i 1982 års lag att det inte fanns något behov av tydliga 
begränsningar då risken att anställningsskyddet som är kopplat till 
tillsvidareanställningar skulle kringgås genom vikariat var liten. Arbetsdomstolen 
fastställde att vikariaten inom kommunen inte stred mot 5 § LAS. För att ett vikariat 
ska betraktas som lagstridigt måste vikariatet i sig anses oäkta genom att 
arbetsgivaren försöker kringgå lagreglerna. Arbetsdomstolen menade att det är upp 
till arbetsgivaren hur han eller hon vill leda och fördela arbetet och att det kan vara 
av ekonomiska skäl till att arbetsgivaren inte kan binda upp sig på länge sikt.143 
Arbetsdomstolen har även behandlat upprepande vikarieanställningar och orena 
vikariat. Två arbetstagare med vikariatsanställning ansåg sig ha blivit utnyttjade som 
arbetskraftsreserv och att anställningsreglerna för vikariat kringgåtts. De menade att 
deras arbetsuppgifter normalt inte skulle ha utförts av de personer som vanligtvis 
innehade befattningen.  De hade dessutom fått sina anställningsbevis först i efterhand 
vilket de ansåg vara felaktigt för att anställningen som vikariat ska anses som äkta.144 
                                                 
140 25 § LAS, se bilaga 1.  
141 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 536. 
142 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 160. 
143 AD 1984 nr 66. 
144 AD 1994 nr 22. 
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Ett äkta vikariat ska kunna knytas till en ordinarie arbetstagares befattning eller 
arbete, varav anonyma vikariat är att anse som orent.145 

5.1.1 Statlig sektor 
I ALFA 1 kap. 9 §, Allmänt löne- och förmånsavtal, regleras att en arbetstagare som 
har ett vikariat får vara ledig för att ha en annan sådan anställning. Enligt 
Arbetsgivarverkets råd för tillämpning av ALFA får universitet- och 
högskoleanställda beviljas ledighet för längre tid än tre år.146 Kollektivavtalet 
definierar att med anställning avses även vikariat, således är vikariat den enda 
tidsbegränsade anställningen som avses som anställning i kollektivavtalet. Vikariat 
regleras i övrigt inte i ALFA varav reglerna i 5 § 2 p. LAS gäller. 
Karlstads universitet tillämpar vikariatsanställningar då vikariat kan knytas till en 
viss person, vid frånvaro av ordinarie person samt i avvaktan på en ny arbetstagare. 
På universitetet anses att fördelen med vikariat är att arbetsgivaren får en ersättare för 
ordinarie arbetstagare och nackdelen anses vara att vikariatsanställning är 
tidsbegränsat till enbart två år. Inom universitetet är det vanligt att arbeta i projekt 
som löper i mer än två år och vikarier tillsätts för de arbetstagare som arbetar med 
projektet. Universitetet menar att de löser problematiken genom att ge vikarien en 
tillsvidareanställning eller att stapla tidsbegränsade anställningar. Ofta blir vikarien 
konverterad då det är svårt att finna personer med rätt kvalifikationer och utbildning. 
För att undgå att konvertera vikarien försöker universitetet ibland finna metoder att 
behålla samma person i exempelvis fem år, dock måste arbetstagaren vara 
kvalificerad för det. Således försöker universitetet kringgå huvudregeln för att 
bedriva sin verksamhet, något som de anser inte är bra rent arbetsrättsligt.147 

Wennstam menar att vikariat är bra då det måste finnas arbetstagare som kan utföra 
de definierade arbetsuppgifterna. Han menar att utan möjligheten att vikariatsanställa 
skulle även servicegraden sänkas och situationen skulle kunna leda till orimliga och 
otillåtna övertidsuttag och därmed också större kostnader.148 

5.1.2 Kommunal sektor 
Enligt 2 kap. 4 § mom. 3 AB avser ett vikariat en arbetstagare som anställs för att 
ersätta en annan arbetstagare som är ledig från sin anställning. Kollektivavtalet 
definieras således vad ett egentligt vikariat är. I AB anges även att en 
vikariatsanställning kan tillämpas i avvaktan på att en tjänst ska tillsättas, dock ska 
vikariatets längd tas hänsyn till omständigheterna samt begränsas till det som normalt 
krävs. Enligt AB upphör en tidsbegränsad anställning när arbetet är slutfört eller vid 
anställningstidens utgång. Anställningen kan inte sägas upp i förtid men kan i 
undantagsfall hävas eller sägas upp ifall grund för avsked enligt 18 § LAS föreligger. 
Ett anställningsavtal som formulerats ”anställning tillsvidare dock längst till en viss 
tidpunkt” upphör vid utgången eller vid uppsägningen från endera part.149 

Då det i kollektivavtalet definieras vad ett vikariat är kan arbetsgivaren enligt Lars 
Rogemyr inte använda en allmän visstidsanställning vid frånvaro av ordinarie 

                                                 
145 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 294. 
146 ALFA s. 124. 
147 Intervju Katarina Lindström, 13 november. 
148 Intervju Thomas Wennstam, 24 november. 
149 Kommentarer till AB, s. 156. 
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arbetstagare. Rogemyr anger att definitionen av vikariat är gammal och har följt med 
från tidigare kollektivavtal. För Hammarö kommun är vikariat den vanligaste 
tidsbegränsade anställningen. Rogemyr menar att tidsbegränsningen har till syfte att 
motverka löpande vikariat vilket är bra ur trygghetssynpunkt för arbetstagarna. Han 
menar att det viktigt att kommunen strikt följer det som står angivet i lag samt 
kollektivavtal. Det är lätt för arbetstagare att få ett orent vikariat att gälla som 
tillsvidareanställning. Ibland förekommer det att kommunen är tvungna att anställa 
en vikarie för vikarien, ofta är det beroende av ifall personalstyrkan är ung. Rogemyr 
anger att Hammarö kommun inte än har kommit till den tidpunkt då de har staplat 
tidsbegränsade anställningar på varandra men hänvisar till att SKL menar att det är 
rättsligt godtagbart. Det har ingen betydelse vilken av de tidsbegränsade 
anställningarna som kommer först.150 Enligt Lärarförbundet ska den arbetstagare som 
varit anställd som vikarie i mer än två år under en femårsperiod automatiskt få en 
tillsvidareanställning såvida vikarien har den utbildning som krävs enligt 
skollagen.151 

Kommunal Hammarö anger att vikariat är definierat i AB för att förtydliga att 
tillsvidareanställningar är utgångspunkten. Förbundet menar att det även kan vara av 
praktiska skäl då verksamheten är beroende av vikariatsanställningar. Vid frånvaro 
av ordinarie menar Bäckman att det gynnar brukarna att arbetsgivaren snabbt och 
enkelt kan täcka upp korttidsfrånvaro utan att behöva genomgå ett 
ansökningsförfarande. Dock anser hon att det är otryggt för arbetstagaren då det kan 
försvåra den sociala och ekonomiska situationen.152 

5.1.3 Privat sektor 
I Handelanställdas kollektivavtal 3 § mom. 2 regleras att avtal för vikarie får träffas 
vid behov. Dock ska arbetsgivaren alltid i enlighet med bestämmelsen undersöka 
ifall det finns deltidsanställda som med tillräckliga kvalifikationer som kan erbjudas 
fler timmar.  

På IKEA Karlstad används vikariat när en ordinarie person är ledig från sin tjänst, 
men även i avvaktan på att en annan person ska anställas. Norin anger även att 
semestervikariat används på IKEA Karlstad. De krav som Norin anger ska vara 
uppfyllda för att få tillämpa vikariat är att vikarien ska ersätta en annan frånvarande 
person. Han menar att tvåårsgränsen är bra då arbetstagare bör ha rätt till en fast 
anställning efter så lång tid. Han anger att IKEA Karlstad inte staplar tidsbegränsade 
anställningar på varandra trots att arbetsgivarorganisationen, Svensk Handel, uppger 
att de får göra det. Han framhåller att det inte är IKEA-anda samt att IKEA ska 
upplevas som en trygg och säker arbetsgivare. Norin anger att det känns som att 
kringgå lagen vid stapling då det står angivet i LAS att arbetstagare ska ha rätt till en 
tillsvidareanställning efter två år.153 

Abrahamsson anser att vikariatsanställning måste finnas då det finns ett 
arbetskraftsbehov som ser ut på det sättet. Det beror på att det finns 
ledighetslagstiftning. Hon anser att vikariatsanställningar är bra då arbetstagare får in 
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en fot på arbetsmarknaden och att de får företrädesrätt enligt 25 § LAS. 
Abrahamsson ser en nackdel med att en arbetstagare kan ”hägna i luften” i två år 
innan han eller hon får en tillsvidareanställning. Abrahamsson anser att en 
arbetstagare borde ha rätt till en tillsvidareanställning tidigare. Hon kan se stora 
nackdelar ur privatekonomiska skäl då det kan vara svårare att få banklån och bostad 
om individen har en tidsbegränsad anställning. Abrahamsson betonar att allmän 
visstidsanställning inte får tillämpas på en vikariesituation. Ersätter man en ordinarie 
arbetstagare så är det ett vikariat. Hon framhåller att en domstol skulle kunna 
godkänna att man använde sig av en allmän visstidsanställning i en vikariesituation.  
Abrahamsson tycker inte att möjligheten till att stapla anställningar är bra. Hon har 
inte sett något missbruk än men det kan bero på att två år inte gått sen lagändringen. 
Abrahamsson ser risken med att företrädesrätten som den ser ut idag kan leda till 
stapling. Till exempel kan det leda till situationer där man har en allmän 
visstidsanställning i ett år vilket leder till att arbetstagaren får företrädesrätt. Nästa 
arbetstillfälle som ges kan vara ett vikariat på två år. För att inte förlora sin 
företrädesrätt måste då arbetstagaren tacka ja, fast arbetstagaren då har haft en 
tidsbegränsad anställning i tre år.154 
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6 Tidsbegränsad anställning enligt 5 § p. 3 LAS 

6.1iSäsongsanställning 
Säsongsanställning innebär att avtal träffas för viss säsong om det föranleddes av 
arbetets särskilda beskaffenhet. Anställningen får tillämpas om arbetet är beroende 
av naturens växlingar eller att verksamheten enbart kan bedrivas på en viss del av 
året.155 Ifall verksamheten påverkas av yttre förhållanden som väderlek kan varje 
säsong ha olika längd olika år och på olika orter. I verksamheter som är av liknande 
art kan säsongers längd också variera hos olika arbetsgivare beroende på den 
enskilde arbetsgivarens verksamhetsomfattning. Även för säsongsanställda 
arbetstagare hos samma arbetsgivare under samma säsong kan längden på säsongen 
variera eftersom olika arbetstagare har olika arbetsuppgifter. Behovet av 
arbetsuppgifterna kan upphöra vid olika tidpunkter.156 Säsongsanställning kan inte 
pågå under ett helt år utan ska pågå under en viss del av året.157 Enligt 
arbetsdomstolen kan en säsong pågå i nio månader om arbetsgivaren kan motivera 
säsongsanställningen.158 Arbetstagare som är sysselsatt med andra arbetsuppgifter 
under den del av året som inte är säsong ska anses vara anställda tillsvidare.159  

Arbetsdomstolen menar att arbetsgivare måste kunna bevisa att arbetet har en 
säsongsbetonad art för att anställningen ska anses vara tillåten. Arbetsdomstolen har 
även fastslagit att det inte är av relevans ifall tillsvidareanställda arbetstagare utför 
samma arbetsuppgifter som arbetstagare med säsongsanställning. Dock krävs det att 
arbetena fortfarande har kvar sin karaktär av säsongsarbete.160 I praxis har 
exempelvis körning av slamsugningsfordon under den del av året som is och snö inte 
hindrade verksamheten godtagits som tillåten säsongsanställning.161 Även 
timmerhantering i ett sågverks sjöupplag under den isfria delen av året har i praxis 
godtagits. Det här då det är naturens växlingar som bidrar till att arbetet enbart kan 
utföras på en viss del av året.162 

Regeringen menar att säsongsanställning fyller ett stort behov i de branscher som 
utmärks av säsongsvariationer. Enligt regeringen är det för företag inom dessa 
branscher nödvändigt att ha en möjlighet att anställa personal för en viss tid av året 
för att fungera produktivt och gå med vinst. Lagstiftaren menar även att 
småföretagare och glesbygd gynnas av möjligheten att säsongsanställa. Det är tillåtet 
att träffa avtal om säsongsanställning utan begränsning i antal efterföljande 
säsonger.163 Regeringen är medveten om att möjligheten att tidsbegränsa 
anställningar enligt säsongsanställning ökar antalet tidsbegränsade anställningar.164 
Enligt 15 § LAS ska en arbetsgivare lämna besked till en säsongsanställd 
arbetstagare att han eller hon inte kommer få erbjudande om fortsatt anställning till 
den nya säsongen minst en månad innan säsongen börjar. Arbetsdomstolen menar att 
                                                 
155 Prop. 1973:129, s. 145 och Gellner, Att anställa personal, s. 108. 
156 AD 1986 nr 12. 
157 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 238. 
158 Henning, Tidsbegränsad anställning, s. 258. 
159 AD 1976 nr 100. 
160 AD 1993 nr 67. 
161 AD 1981 nr 152. 
162 AD 1976 nr 23. 
163 Prop. 2006/07:111, s. 25. 
164 Prop. 2006/07:111, s. 46. 
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arbetsgivaren ska om det är möjligt lämna besked till arbetstagarna att de inte 
kommer få fortsatt anställning nästa säsong medan den nuvarande säsongen pågår. 
Undantagsfall är då en driftsinskränkning sker mellan säsongerna. Då får besked 
lämnas inom föreskriven tid före den nya säsongen börjar. Om arbetsgivaren på 
grund av oförutsägbara omständigheter inte kan lämna besked inom den föreskrivna 
fristen ska arbetstagaren ändå få besked så snart som möjligt.165 

Huvudprincipen är att säsongsanställningar upphör när den avtalade säsongen är slut 
och arbetsgivaren kan inte säga upp en arbetstagare innan den avtalade tidpunkten. 
Genom avtal kan parterna komma överens om att anställningen kan avbrytas genom 
uppsägning innan den avtalade tiden löpt ut.166 En säsongsanställd arbetstagare har 
företrädesrätt enligt 25 § LAS till en ny säsong om arbetstagaren har arbetat sex 
månader under de senast två åren samt har tillräckliga kvalifikationer för den nya 
anställningen. Företrädesrätten vid en säsongsanställning gäller från den dag då 
besked lämnades eller skulle ha lämnats och därefter till dess nio månader har 
förflutit från den nya säsongens början. En säsongsanställd arbetstagare som har varit 
säsongsanställd hos arbetsgivaren i mer än sex månader under de senaste två åren har 
enligt 15 § 2 st. LAS rätt att få besked om att han eller hon inte kommer att få fortsatt 
säsongsanställning vid den nya säsongens början. Beskedet ska lämnas minst en 
månad innan den nya säsongen börjar. I tidigare praxis på området tolkas frågan 
likadant som innan lagändringen.167 

Säsongsanställningar är vanligast inom skogsbruket, jordbruket, livsmedelsindustrin, 
trädgårdsbranschen och turistnäringen. Det är vanligt att kommunalt anställda 
kyrkogårdsarbetare samt parkarbetare innehar en säsongsanställning.168 

6.1.1 Statlig sektor 
I ALFA regleras inte säsongsanställningar varför 5 § p. 3 LAS gäller. Det kan 
förklaras med att säsongsanställningar inte är vanliga inom statlig sektor. På Karlstad 
universitetet finns det ingen som innehar en säsongsanställning.169 Wennstam menar 
att säsongsanställningar kan vara bra då servicegraden kan bibehållas men ser 
nackdelar med att det blir större risk för felaktigheter och bristande rättstrygghet.170 

6.1.2 Kommunal sektor 
Säsongsanställningar behandlas inte i AB varför 5 § p. 3 LAS gäller. Det kan 
förklaras med att säsongsanställningar inte är vanligt förekommande inom kommunal 
verksamhet. Inom Hammarö kommun anger Rogemyr att det inte finns någon som 
innehar en säsongsanställning då de som exempelvis sköter snöröjning även 
underhåller kommunens omgivningar under sommarhalvåret. Rogemyr anser att 
säsongsanställningar är kan vara bra i vissa verksamheter då det saknas 
tidsbegränsning.171 Bäckman på Kommunal Hammarö anger att de har ca åtta 
medlemmar som arbetar i kyrkan gällande underhållsarbete av kyrkogården. 

                                                 
165AD 2005 nr 4. 
166AD 1986 nr 12. 
167 Prop. 2006/07:111, s. 36. 
168 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 238. 
169 Intervju Katarina Lindström, 13 november 2008. 
170 Intervju Thomas Wennstam, 24 november 2008. 
171 Intervju Lars Rogemyr, 18 november 2008. 
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Arbetstagarna arbetar mellan maj till oktober och är arbetslösa mellan säsongerna. 
Genom företrädesrätt till nästa säsong återkommer de allra flesta av arbetstagarna. 
Bäckman anser att det blir väldigt otryggt för arbetstagarna samt att de får försämrad 
inkomst. Hon kan inte se någon fördel med säsongsanställningar utan menar att en 
annan form av samordning är nödvändig för att möjliggöra arbete under hela året. 
Hon anger att det ofta inte lönar sig för arbetstagare att söka ströjobb mellan 
säsongerna då de får sämre a-kassa ifall de enbart jobbar några få dagar.172 

6.1.3 Privat sektor 
I handelsanställdas förbunds kollektivavtal behandlas inte säsongsanställningar. 
Norin på IKEA Karlstad menar att det kan vara för att det vanligtvis inte är 
arbetsrättsligt försvarbart inom branschen.173 

Abrahamsson på Handels menar också att anställning inte används inom deras 
kollektivavtalsområde, men att möjligheten finns. Hon kan inte se några uppenbara 
fördelar med anställningen utan anser att det finns fler nackdelar.  En arbetstagare 
kan till exempel vara arbetslös resten av året, då det inte är säsong. Särskilt nackdel 
för säsongsanställda ser hon nu när a-kassan har försämrats genom att ersättningen 
enbart beräknas på arbetad tid. Arbetstagare förlorar på att jobba deltid någon 
annanstans.174  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008. 
173 Intervju Henrik Norin, 18 november 2008. 
174 Intervju Ann Abrahamsson, 2 december 2008. 
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7 Tidsbegränsad anställning enligt 5 § p. 4 LAS 

7.1 Anställning för de som fyllt 67 år 

Enligt 32a § LAS har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av 
den månad som arbetstagaren fyller 67 år. Anställningen trädde i kraft 1 september 
2001. Regeringens syfte var att underlätta för arbetstagare som fyllt 67 år som vill 
och kan vara kvar i arbete att vara det.175 Den öppnar möjligheten för arbetsgivare att 
anställa personer som fyllt 67 år för obegränsad viss tid, trots att anställningsskyddet 
för de som fyllt 67 år minskar.176 En arbetstagare som fyllt 67 år har enligt 33 § 3 st. 
LAS en månads uppsägningstid men ingen företrädesrätt till fortsatt arbete. Om 
arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska kvarstå i sin anställning efter 67 års ålder 
ska arbetsgivaren enligt 33 § 1 st. LAS ge arbetstagaren skriftligt besked, minst en 
månad i förväg. 

Reglerna är de samma oavsett om det gäller en nyanställning eller en konvertering 
från tillsvidareanställning till en visstidsanställning.177 Regeln är tvingande och gör 
inga undantag från några specifika yrkesgrupper, men ingen arbetstagare har 
skyldighet att stanna kvar i arbetet, bara möjligheten.178 

7.1.1 Statlig sektor 
Enligt 11 kap. 1 § ALFA är en arbetstagare tvungen att avgå från sin anställning vid 
utgången av den månad som han eller hon fyller 67 år. Efter det kan arbetstagaren få 
en ny anställning enligt 5 § p. 4 LAS. Karlstads universitet anser att det är bra att det 
finns en möjlighet att behålla arbetstagare då de ofta är beroende av deras 
specialkompetens. De påpekar även att de som fyllt 67 år är billigare än andra 
arbetstagare då det är lägre sociala avgifter för dem. Universitetet kan inte se någon 
nackdel med anställningen ur ett arbetsgivarperspektiv.179 

Wennstam framhåller att anställning för dem som fyllt 67 år tillämpas när det gäller 
specialkompetenser som professorer samt vid tillfälliga situationer som vid sjukdom. 
Professorer kan vara väldigt värdefulla för ett universitet. Anställningen inom 
universitetet oftast rör väl kända personer som är medvetna om vad som krävs av 
dem just då samt att det gäller överblickbara situationer.180 

7.1.2 Kommunal sektor 
Kommunen har enbart enstaka personer som omfattas av anställningen och den 
behandlas inte i AB  varav 5§ p. 4 LAS gäller. Den vanligaste uppfattningen inom 
kommunen är att pensionsåldern är 65 år. Det är således mer förekommande att 
arbetstagare arbetar efter 65 års ålder och inte efter 67. Rogemyr anser att det är bra 
att anställningen finns då det då det i framtiden kan bli brist på personal i många 
verksamheter. Han betonar att arbetet inte är lika fysiskt tungt idag samt att äldre blir 
friskare och jobben blir lättare. Dock ifrågasätter han ifall det är lämpligt att arbeta 

                                                 
175 Prop. 2000/01:78 s. 22. 
176 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 117. 
177 Prop. 1981/82:71, s. 123. 
178 www2 Arbetsgivarverket. 
179 Intervju Katarina Lindström, 13 november. 
180 Intervju Thomas Wennstam, 24 november. 
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efter 67 års ålder inom vissa yrken.181 Kommunal Hammarö menar att det inte finns 
någon som är 67 år på grund av att verksamheten fortfarande är tung och tuff. 
Bäckman anser att anställningen kan vara bra vid eventuell personalbrist men betonar 
samtidigt att det är sämre för arbetslösa ungdomar då de inte kommer in på 
arbetsmarknaden.182 

7.1.3 Privat sektor 
Handels behandlar inte anställning för de som fyllt 67 år varav 5 § p. 4 LAS gäller. 
IKEA Karlstad har ingen arbetstagare som berörs av anställningen. Norin tror inte att 
den kommer att användas i framtiden heller då detaljhandeln är fysisk tung. Han 
anser att anställningen är bra ifall man vill fortsätta jobba samt för företagen som får 
behålla en värdefull kompetens. 
 
Inte heller Abrahamsson tror inte att anställningen används i branschen. Arbetet är 
för tungt och de flesta orkar inte ens vara kvar i arbete tills de är 65 år. Hon anser att 
anställningen inte är bra då det behövs rotation på arbetsmarknaden och att unga 
hellre ska släppas fram.183  

 
 
 
 
 

                                                 
181 Intervju Lars Rogemyr, 18 november.  
182 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008.  
183 Intervju Ann Abrahamnsson, 2 december 2008.  
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8 Tidsbegränsad anställning enligt 6 § LAS 

8.1 Provanställning 

Provanställning enligt 6 § LAS är en tidsbegränsad anställning som skiljer sig från de 
övriga.  Arbetsgivare ska få anställa en person på prov för att testa om arbetstagaren 
är lämplig för arbetet, kompetensen och de personliga egenskaperna.184 Grunden för 
provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning efter att 
tidsbegränsningen på sex månader har gått ut.185 Genom kollektivavtal kan det bland 
annat avtalas om kortare tid för provanställning, krav för användandet av 
anställningen, uppsägningstid.186 Regeringen menar att syftet med en provanställning 
är att parterna ska ha möjlighet att bedöma varandra. För att arbetsgivaren ska få 
tillämpa provanställning ska han eller hon ha ett stadigvarande behov av arbetskraft 
och inte ett tidsbegränsat behov. Intentionen är att en provanställning ska övergå i en 
tillsvidareanställning varav behovet måste vara stadigvarande. Regeringen anger att 
det inte är tillåtet att inleda en tidsbegränsad anställning med en provanställning.187 

Regeringen övervägde i propositionen att införa ett krav för ett så kallat prövobehov 
för att få använda provanställning men ansåg senare att det var bättre att 
arbetsmarknadens parter själva fick göra upp om premisserna för provanställning 
genom kollektivavtal. 188 

Anställningen ska gynna arbetstagaren då han eller hon har chansen att prova arbetet 
och se hur man trivs hos arbetsgivaren. En provanställning öppnar upp till möjlighet 
att ta sig in på arbetsmarknaden utan att arbetsgivaren är tvungen att 
tillsvidareanställa arbetstagaren omedelbart. Det anses vara är ett utmärkt tillfälle för 
en arbetstagare att visa sin kompetens, så arbetsgivaren förhoppningsvis låter 
anställningen övergå i en tillsvidareanställning.189  

Provanställning kan såväl arbetstagare som arbetsgivare avsluta innan 
tidsbegränsningen löpt ut. Från arbetstagarens sida finns ingen uppsägningstid vilket 
leder till att han eller hon i praktiken kan sluta från en dag till en annan, så länge 
besked lämnas innan prövotidens slut.190 Arbetsgivaren har fri prövningsrätt vilket 
betyder att han eller hon inte behöver ange några objektiva skäl för att avsluta 
provanställningen utan kan avsluta den av vilken anledning som helst utan att det kan 
få rättsliga konsekvenser enligt LAS.191 Dock finns det undantag i andra lagar så som 
diskrimineringslagen (2008:567). Arbetsgivaren får alltså inte avsluta 
provanställningen av skäl som kan härledas till exempelvis sexuell läggning, etnisk 
bakgrund eller kön.192 Ett annat exempel på felaktigt skäl är om det finns ett 
föreningskränkande syfte.193 Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen innan 

                                                 
184 Gellner, Att anställa personal, s. 111.  
185 Källström, Löntagarrätt, s. 172.   
186 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 260. 
187 Prop. 2006/07:111, s. 29f. 
188 Prop. 1981/82:71, s. 40. 
189 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 263. 
190 Englund, Regler kring anställning, s. 84. 
191 Prop. 1981/82:71, s. 123. 
192 Gellner, Att anställa personal s. 111f. 
193 Lunning & Troijer, Anställningsskydd, s. 260.  
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avtalad tid eller om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska få en 
tillsvidareanställning måste han eller hon underrätta arbetstagaren två veckor innan 
anställning ska avbrytas. Samtidigt som arbetsgivaren underrättar arbetstagaren 
måste han eller hon enligt 31 § LAS även varsla den fackliga organisation där 
arbetstagaren är medlem. Arbetsgivaren har bevisbörda vid eventuell tvist huruvida 
besked har lämnats eller inte då det inte finns något formkrav på beskedet.194 Att 
arbetsgivaren även måste varsla den fackliga organisationen beror på att 
arbetstagarorganisationen tillsammans med arbetstagaren ska få tillfälle att granska 
arbetsgivarens skäl till den avslutade provanställningen. Arbetstagarorganisationen 
kan kräva en överläggning för att diskutera och få insikt i varför arbetsgivaren inte 
ville ha kvar arbetstagaren. Arbetstagaren kan inte överklaga en arbetsgivares beslut 
om avslutande av provanställning så länge skälen inte står i strid med annan lag eller 
att provanställningen inte använts på felaktigt sätt.195 Lämnar inte arbetsgivaren 
besked till arbetstagaren övergår anställningen till en tillsvidareanställning, oavsett 
skäl till att besked inte lämnats. Arbetsgivaren ska samtidigt varsla 
arbetstagarorganisationen, om arbetsgivaren underlåter sig att varsla kan han eller 
hon bli skadeståndsskyldig.196 

En arbetstagare kan bara anställas i provanställning en gång hos samma arbetsgivare. 
Endast vid vissa undantagsfall kan en arbetsgivare få använda sig av anställningen 
mer än en gång för samma arbetstagare. Exempelvis när det förekommer speciella 
omständigheter som att en arbetstagare byter tjänst hos arbetsgivaren men att de nya 
arbetsuppgifterna ställer helt nya krav på arbetstagaren. Om en arbetstagare tidigare 
varit anställd hos arbetsgivaren och återanställs får arbetsgivaren inte heller anställa 
arbetstagaren på provanställning om inte de nya arbetsuppgifterna ställer helt andra 
krav än de tidigare.197 

Arbetsdomstolen har fastställt att arbetsgivaren måste lämna besked till arbetstagaren 
innan prövotidens slut för att anställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning. 
Ifall arbetsgivaren inte lämnar besked och samtidigt skiljer arbetstagaren från sin 
anställning ska det betraktas som ett avsked utan giltig grund.198 

Arbetsdomstolen har behandlat huruvida det är tillåtet att inleda ett vikariat med 
provanställning. Arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan ha utnyttjat sin 
rätt att avbryta provanställningen utan sakliga skäl innan provanställningens slut. 
Arbetsdomstolen var inte enhällig i sin dom då frågan var huruvida tidsbegränsade 
anställningar har en inbyggd prövoperiod. De som hade skiljd mening ansåg att 
grunden till provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning vilket 
inte är grunden för vikariat. Arbetsdomstolens slutsats var dock att bestämmelsen är 
tillämplig även på vikariat på grund av formuleringen i parternas kollektivavtal.199 

 

                                                 
194 Källström, Löntagarrätt, s. 173.  
195 Iseskog, Personaljuridik, s. 102. 
196 Källström, Löntagarrätt, s. 173. 
197 Lunning & Troijer, Anställningsskydd, s. 260. 
198 AD 1994 nr 17. 
199 AD 2000 nr 6. 
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8.1.1 Statlig sektor 
Enligt 8 § lag om offentlig anställning (1994:260; LOA) ska besked angående 
provanställningens upphörande från arbetsgivaren vara skriftligt för att vara giltigt. I 
ALFA regleras inte provanställningar varpå 6 § LAS gäller. På Karlstads universitet 
anges det att de flesta som anställs får en provanställning. Provanställningens längd 
kan variera men är oftast sex månader, kan dock vara högst ett år enligt 
högskoleförordningen. Enligt universitetet har det förekommit att allmän 
visstidsanställning har använts istället för provanställning dock har det inte varit 
planerat. Universitetet menar att det är möjligt använda en provanställning i sex 
månader och sedan allmän visstidsanställning i två år. Universitetet har tillämpat det 
tillvägagångssättet ett fåtal gånger då avsikten har varit att tillsvidareanställa, men att 
universitetet under det halvåret fick finansieringsproblem som ledde till att de inte 
vågade.200 

Wennstam menar att provanställningar kan ge arbetstagare sämre trygghet samt att 
de anställda onödigt mycket inskolas i att hålla en låg profil och inte kräva sina 
rättigheter. Han anser att en arbetstagare inte ska vara provanställd ifall han eller hon 
redan har haft ett liknande arbete någon annanstans då den nya arbetsgivaren bör 
kunna lita på de tidigare.201 

8.1.2 Kommunal sektor 
I AB framgår det att bestämmelserna i kollektivavtalet angående provanställning 
ersätter 6 och 31 §§ LAS. I momentet anges att en provanställning får träffas för 
högst sex månader, dock enbart ifall arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av 
särskilda omständigheter, vilket innebär att anställningen inte får användas generellt. 
Innan ett beslut om provanställning får fattas ska en förhandling enligt 11 § MBL 
genomföras. En arbetstagare med provanställning anställs för viss tid vilket innebär 
att den inte kan avbrytas som en tillsvidareanställning kan.202 Enligt kommentarer till 
AB får inte en provanställning avbrytas i förtid om inte grund för avskedande 
föreligger. Samtidigt anges att arbetsgivaren inte behöver ange saklig grund om inte 
arbetsgivaren är nöjd med arbetstagaren. Det anges även att provanställning är en 
tidsbegränsad anställning som upphör vid den bestämda tidens utgång. Dock ska en 
provanställning som fortsätter efter den bestämda prövotidens slut övergå till en 
tillsvidareanställning.203  

På Hammarö kommun är provanställningar inte frekvent förekommande204, men 
samtliga lärare som nyanställs ska provanställas i ett år. Arbetsgivare som är 
verksamma inom samma kommun får inte provanställa samma lärare flera gånger. 
Enligt AB ska en lärare som inte varit tillsvidareanställd enligt AB eller liknande 
bestämmelser provanställas under de första tolv månaderna. Således ska inte en 
kommun provanställa en arbetstagare som har innehaft en tillsvidareanställning i en 
annan kommun.205 Lars Rogemyr anser att Hammarö kommun bör få provanställa en 
lärare som tidigare varit tillsvidareanställd, då Hammarö kommun inte vet ifall 
                                                 
200 Intervju Katarina Lindström, 13 november 2008. 
201 Intervju Thomas Wennstam., 24 november 2088.  
202 AB 2 kap. 4§ mom. 2, se bilaga 5. 
203 Kommentarer till AB05, s. 9. 
204 Intervju Lars Rogemyr, 18 november 2008.   
205 Bilaga M- särskilda bestämmelser till AB, p. 4. 
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läraren är lämplig för tjänsten. Enligt lärarförbundet ska en nyutbildad lärare som 
anställs för första gången få en tolv månaders provanställning.206  Rogemyr menar att 
möjligheten att provanställa även andra än lärare är väldigt bra för arbetsgivare men 
att den inte används så mycket inom kommunen då den kan upplevas som en risk för 
arbetstagaren. En tillsvidareanställning som inleds med en provanställning är inte 
alltid så intressant för en arbetstagare som redan har en fast anställning. Han betonar 
även att syftet med provanställningar är att de ska leda till tillsvidareanställningar 
samt att det är en arbetsgivarventil och ingen visstidsanställning. Rogemyr kan inte 
se några fördelar med provanställning för arbetstagare då en arbetstagare ändå kan 
säga upp sig med kort uppsägningstid utan att behöva ange några skäl. Möjligheten 
att använda allmän visstidsanställning istället för provanställning anser Rogemyr inte 
bra. Det då han menar att arbetsgivare inom kommunen inte behöver ange något skäl 
för att avsluta en provanställning.207 

Karin Bäckman framhåller att provanställningar ibland används vid tillsättning av 
personliga assistenter samt anställning av arbetstagare på förvaltningsnivå. Enligt 
henne är tre månader är den vanligaste längden på en provanställning. Hon betonar 
även att en MBL-förhandling måste ske innan beslut om provanställning får träffas. 
Syftet med kravet på MBL-förhandling förklarar hon med att de är mycket måna om 
fackets medverkan. Dock framhåller hon att mycket sker i samverkan vilket ersätter 
11 och 19 §§ MBL. Hon anser liksom Rogemyr att allmän visstidsanställning inte 
skulle kunna ersätta provanställning, hon menar att det är för att det skulle försämra 
för arbetstagaren genom möjligheten att vara tidsbegränsat anställd i två år.208 

8.1.3 Privat sektor 
Handels kollektivavtal angående provanställning skiljer sig från 6 § LAS genom att 
två veckors uppsägningstid gäller får både arbetsgivaren och arbetstagaren. Beskedet 
ska vara skriftligt. Om arbetsgivaren, utan skäl, inte låter provanställningen övergå i 
en tillsvidareanställning har arbetstagaren rätt att få veta varför, om han eller hon 
begär det.209   

De flesta som anställs på IKEA Karlstad får en provanställning. Norin menar att 
anställningen är bra då IKEA arbetar med värderingsbaserad rekrytering. Därav är 
anställningen bra från bådas perspektiv eftersom parterna får möjlighet att se ifall de 
trivs. Norin betonar att provanställningens syfte är att det ska bli en 
tillsvidareanställning samt att arbetstagare och arbetsgivare ska inleda ett långsiktigt 
samarbete. Det finns vissa högt uppsatta chefer som kan undantas från 
provanställning. Det finns även undantagsfall då allmän visstidsanställning har 
används istället för provanställning då företaget inte har utrymme att 
tillsvidareanställa på grund av försäljningsnedgång. 

Ann Abrahamsson tycker att provanställning måste finnas kvar då den är bra då båda 
parter får en chans att lära känna varandra. Hon ser en risk med att arbetsgivare 

                                                 
206 www3 Lärarförbundet. 
207 Intervju Lars Rogemyr, 18 november 2008.  
208 Intervju Karin Bäckman, 27 november 2008. 
209 Handels 3 § mom. 1, se bilaga 6. 
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använder sig av allmän visstidsanställning istället för provanställning. Det ger 
arbetsgivaren chansen att pröva en arbetstagare i två år i stället för sex månader.210  

                                                 
210 Intervju Ann Abrahamnsson, 2 december 2008. 
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9 Analys 

9.1 De lege lata 

AllmänIvisstidsanställning 
Presumtionsregeln i LAS är att en anställning gäller tillsvidare om inget annat 
avtalats.211 Arbetsgivaren måste vid tvist kunna bevisa att avtal träffats om 
tidsbegränsad anställning då det annars anses vara en tillsvidareanställning. 
Anställningen ska träffas i enlighet med lag, förordning eller kollektivavtal för att det 
ska anses vara tillåtet att göra undantag från huvudregeln.212 Enligt Arbetsdomstolen 
ska arbetsgivaren ange anställningstiden samt anställningens rättsliga särart i 
anställningsavtalet men arbetsgivaren behöver inte precisera lagrum för att avtalet 
ska anses vara giltigt.213 Enligt 5 § p. 1 LAS får avtal om allmän visstidsanställning 
träffas. Arbetsgivaren behöver inte ange särskilda skäl för att få tillämpa 
anställningen men ska ha ett behov av tidsbegränsad anställning och inte ett 
stadigvarande behov av arbetskraft. En arbetstagare kan vara allmänt visstidsanställd 
i högst två år under en femårsperiod innan anställningen automatiskt konverteras i en 
tillsvidareanställning. Enligt 6f § LAS ska arbetsgivare alltid informera tidsbegränsat 
anställda arbetstagare om nya arbetstillfällen som uppkommer inom företaget. Vid 
sammanräkning av arbetstid ska enbart tid i allmän visstidsanställning räknas, tid i 
övriga tidsbegränsade anställningar får inte ingå i sammanräkningen.214  Regler om 
sammanräkning av tid angående allmän visstidsanställning tillämpas även på 
vikariatsanställningar då båda anställningarna har samma tidsbegränsning vid 
konvertering till tillsvidareanställning. I de kollektivavtal som undersökts 
framkommer det inga avvikelser angående allmän visstidsanställning.  

Vikariatsanställning 
Enligt 5 § p. 2 LAS framgår det inte vad ett vikariat innebär men Arbetsdomstolen 
har definierat begreppet i ett flertal domar.215 För att en arbetsgivare ska få tillämpa 
vikariatsanställning krävs det att en ordinarie arbetstagare är tillfälligt frånvarande. 
För att vikariatet ska anses vara äkta måste det framgå tydligt i anställningsavtalet att 
anställningen avser ett vikariat, vilken ordinarie arbetstagare arbetstagaren vikarierar 
för samt hur länge vikariatet ska pågå. Anställningen kan även användas i avvaktan 
på att en ordinarie arbetstagare ska tillsättas eller vid semestervikariat. En 
arbetsgivare får inte använda sig av vikariat för att fylla ett annat tillfälligt 
arbetskraftsbehov och efter mer än två års vikariatsanställning hos samma 
arbetsgivare övergår anställningen till en tillsvidaranställning.216 Arbetsgivare ska 
enligt 15 § LAS lämna besked minst en månad före anställnings upphörande att 
arbetstagaren inte kommer att få fortsatt anställning. Har en arbetstagare varit 
anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste 
tre åren har han eller hon företrädesrätt till fortsatt anställning.217 Arbetstagaren 
måste godta ett skäligt erbjudande från arbetsgivaren då han eller hon annars förlorar 

                                                 
211 4 § LAS 
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213 3.2 
214 4.1 
215 5.1  
216 5.1 
217 25 § LAS, se bilaga 1. 
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sin företrädesrätt.218 Företrädesrätten gäller från och med att besked lämnats eller 
från den tidpunkt när arbetstagaren sagts upp och därefter nio månader efter 
anställningens upphörande.219 Ett anställningsavtal som avser ett vikariat kan 
avbrytas i förtid ifall grund för avsked220 föreligger eller om parterna kommit 
överens i anställningsavtal. Då ett anställningsavtal angående vikariat har ett fastställt 
start- och slutdatum räknas alla dagarna som sammanlagd arbetstid.221  

I kollektivavtalen är det enbart i AB som egentligt vikariat definieras.222  Vid 
anställning av vikarie i avvaktan på tillsättning av ordinarie befattningshavare ska 
anställningstiden inte bestämmas till längre tid än som till omständigheterna i fallet 
normalt krävs tills efterträdaren börjat arbeta. I Handels 3 § mom. 2 framkommer det 
att arbetsgivaren ska erbjuda deltidsanställda med tillräckliga kvalifikationer fler 
timmar innan en vikarie tillsätts. Inom staten ska skicklighet och förtjänst sättas 
främst. ALFA reglerar annars inte vikariatsanställning.  

Säsongsanställning 
Säsongsanställningar får träffas för viss säsong om det föranleds av arbetets särskilda 
beskaffenhet. Anställningen får tillämpas då arbetet är beroende av naturens 
växlingar en viss del av året. Arbetsdomstolen har fastställt att en säsong kan pågå 
högst nio månader om arbetsgivaren kan motivera det. Säsongens längd kan variera 
med hänsyn till arbetsgivarens och verksamhetens behov. Beroende på 
arbetsuppgifter kan säsongens längd även variera hos samma arbetsgivare. Ifall 
arbetstagaren har andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren den del av året som inte är 
säsong ska han eller hon enligt Arbetsdomstolen anses vara tillsvidareanställd. En 
arbetsgivare får träffa avtal om säsongsanställning utan någon tidsbegränsning, vilket 
leder till att en arbetstagare kan vara säsongsanställd obegränsat antal säsonger. 
Enligt 15 § 2 st. LAS ska arbetsgivaren lämna besked om att arbetstagaren inte 
kommer få fortsatt anställning till den nya säsongen minst en månad före säsongens 
början. Arbetsdomstolen menar i praxis att arbetsgivaren helst ska lämna besked 
under den pågående säsongen. Anställningen upphör när den avtalade säsongen är 
slut men kan genom anställningsavtalet komma överens om uppsägning från båda 
parter. Arbetstagaren får företrädesrätt till en ny säsongsanställning efter att ha varit 
anställd i mer än sex månader under en tvåårsperiod. Företrädesrätten gäller från den 
tidpunkt besked lämnades eller skulle ha lämnats framtill nio månader efter den nya 
säsongens början. En säsongsanställd arbetstagare har således enbart företrädesrätt 
till en ny säsongsanställning medan en arbetstagare som är innehar en allmän 
visstidsanställning eller en vikariatsanställning även har företrädesrätt till 
tillsvidareanställningar eller övriga tidsbegränsade anställningar. Säsongsanställning 
regleras varken i AF eller LOA, AB, ALFA eller Handels vilket leder till att 5 § p. 3 
LAS gäller för samtliga sektorer.223 
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Anställningiförideisomifyllti67iår 
En arbetsgivare kan enligt 5 § p. 4 LAS träffa avtal om tidsbegränsad anställning för 
de som fyllt 67 år. Anställningen syftar enligt regeringen till att underlätta för äldre 
på arbetsmarkanden att vara kvar i sin anställning trots uppnådd pensionsålder. 
Arbetstagaren har enligt 32a § LAS rätt att kvarstå i anställning till utgången av den 
månad han eller hon fyller 67 år.  Enligt 33 § LAS kan en arbetsgivare som vill att en 
arbetstagare ska lämna anställningen vid utgången av den månad då han eller hon 
fyller 67 år minst en månad i förväg lämna skriftligt besked om det. Likaså ifall 
arbetstagaren befinner sig i anställning för de som fyllt 67 år och arbetsgivaren vill 
avsluta anställningen ska han eller hon lämna skriftligt besked minst en månad i 
förväg.224  

En arbetstagare som är tidsbegränsat anställd enligt 5 § p. 4 LAS kan anställas 
obegränsat antal gånger i anställningen. Det innebär att arbetstagaren är kvar i 
anställningen tills uppsägning sker från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida eller 
att avtalet löpt ut. Arbetstagaren har enligt 33 § LAS en månads uppsägningstid och 
saknar företrädesrätt. Arbetstagaren har rätt att kvarstå i anställning till han eller hon 
fyllt 67 år, dock är det inget tvång.225 Samtliga sektorer saknar 
kollektivavtalsreglering av anställningen varpå 5 § p. 4 LAS gäller. Inom universitet 
och högskola ska enligt 4 kap. 30 § Högskoleförordningen inte en professors 
anställning tidsbegränsas genom 5 § LAS. Respondenternas svar angående att 
anställning för de som fyllt 67 år används vid anställning av professorer inte är 
faktiskt tillämpliga. 

Provanställning 
Provanställning regleras i 6 § LAS och grundtanken med anställningen är enligt 
lagstiftaren att den ska övergå till en tillsvidareanställning efter att både 
arbetsgivaren och arbetstagaren har fått bedöma varandra. Regeringen angav att 
provanställning inte ska kunna användas innan tillsättning av en tidsbegränsad 
anställning.För att få använda sig av anställningen finns inga speciella rekvisit mer 
än att arbetstagaren inte tidigare får ha varit anställd hos samma arbetsgivare, oavsett 
anställning. Arbetsdomstolen har fastställt att om en arbetstagare ska byta tjänst hos 
samma arbetsgivare och den nya tjänsten ställer helt andra krav på den anställda 
jämfört med hans eller hennes tidigare tjänst får avtal om provanställning träffas.  Ett 
avtal om provanställning får träffas för högst sex månader men genom kollektivavtal 
kan prövotiden förkortas. Om arbetsgivaren vill avsluta en provanställning innan 
prövotiden är slut måste han eller hon ge arbetstagaren besked samt varsla den 
fackliga organisation där arbetstagaren är medlem minst två veckor i förväg. Något 
generellt formkrav på beskedet finns inte. Arbetsgivaren behöver inte ange några 
sakliga eller objektiva skäl för att avsluta provanställningen så länge skälen inte 
strider mot annan lag. Vill arbetstagaren avsluta provanställningen innan prövotidens 
slut ska besked lämnas innan provanställningen upphör.226 
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Inom den statliga sektorn ska besked om att avsluta en provanställning vara skriftligt 
för att vara gällande. Provanställning regleras inte i ALFA men enligt 
Högskoleförordningen får en provanställning högst pågå i ett år.227 

Även i AB finns bestämmelser som ersätter 6 § LAS. Där framgår att anställningen 
inte får användas generellt utan bara om arbetsgivaren finner det nödvändigt på 
grund av särkskilda omständigheter. Innan arbetsgivaren beslutar om att anställa en 
arbetstagare på prov måste förhandling med den fackliga organisationen ske enligt 11 
§ MBL. Det framgår även att en provanställning får pågå i högst sex månader 
samtidigt som det i Bilaga M – särskilda bestämmelser till AB, framgår att en lärare 
som inte tidigare varit tillsvidareanställd inom någon kommun ska provanställas 
under de första tolv månaderna.228 

I Handels finns bestämmelser som ersätter 6 § LAS. Träffas avtal om provanställning 
måste arbetsgivaren informera den fackliga organisationen där arbetstagaren är 
medlem. I Handels framgår att arbetstagaren har två veckors uppsägningstid efter att 
arbetstagare eller arbetsgivare skriftlig underrättelse. Om arbetsgivaren inte låter 
provanställningen övergå i en tillsvidareanställning kan arbetstagaren kräva att få ta 
del av arbetsgivarens skäl.229  

Företrädesrättitilliåteranställning 
Enligt 15 § LAS ska besked om att han eller hon inte kommer att få fortsatt 
anställning lämnas till arbetstagaren minst en månad före anställningens utgång. 
Arbetstagaren ska ha varit anställd i mer än ett år under en treårsperiod för att ha rätt 
till ett sådant besked. Ifall huvudregel om besked inte kan tillämpas på grund av att 
en kortvarig anställning förlängs så att arbetsgivaren inte hinner underrätta 
arbetstagaren i tid anger 15 § LAS att besked ska lämnas när anställningen börjar. En 
arbetstagare som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning efter 
anställningens upphörande har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. En 
förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren har varit anställd i mer än tolv 
månader under en treårsperiod. Företrädesrätten gäller enligt 25 § 2 st. LAS från och 
med att besked lämnades eller skulle ha lämnats tills nio månader efter 
anställningens upphörande. Arbetstagaren har då rätt till en ledig tjänst men det 
regleras inte vilken typ av tjänst. Arbetsgivarens erbjudande måste anses vara skäligt 
och i enlighet med bastubadarprincipen kan arbetsgivaren bli tvungen att bevisa att 
personliga skäl inte påverkade erbjudandet.230  

En vikariatsanställd eller allmän visstidsanställd arbetstagare kan få erbjudande om 
ökad sysselsättningsgrad eller annan anställning. Vikariatsanställning, allmän 
visstidsanställning samt säsongsanställning har företrädesrätt till återanställning. 
Säsongsanställda har dock enbart rätt till nya säsongsanställningar och de 
arbetstagare som fyllt 67 år saknar företrädesrätt. Enligt 25 § 1 st. LAS ska 
arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten och Arbetsdomstolen 
framhåller att det innebär att arbetstagaren efter en inlärningsperiod ska behärska 
arbetsuppgifterna. Ordinarie arbetstagares rätt till omplacering enligt 7 § LAS samt 
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deltidsanställdas rätt till ökad sysselsättning enligt 25 a § LAS går före tidsbegränsat 
anställdas rätt till en ny anställning. Arbetstagare som avböjer erbjudande om ny 
anställning förlorar enligt 27 § LAS fortsatt företrädesrätt. Arbetsdomstolen menar 
dock att arbetstagare kan ha godtagbara skäl att tacka nej till erbjudandet. 
Arbetsgivaren ska ha undersökt i förväg ifall sådana skäl föreligger. Ifall det med 
säkerhet kan konstateras att arbetstagaren skulle ha tackat nej till tjänsten oavsett 
erbjudande blir arbetsgivaren inte skadeståndsskyldig även om han eller hon inte har 
undersökt ifall några sådana skäl föreligger. Inom den statliga sektorn är inte 
företrädesrätten absolut då de alltid måste ta hänsyn till skicklighet och förtjänst. Ifall 
det finns en arbetstagare med bättre skicklighet än den arbetstagaren med 
företrädesrätt erbjuds den skickligaste sökande tjänsten.  

Vid tidsbegränsning av arbetstagare enligt Högskoleförordningen anses arbetstagarna 
inte vara anställda enligt LAS. Därav kan inte 15 § LAS angående besked om att 
tidsbegränsad anställning kommer att upphöra tillämpas. Då 15 § LAS inte kan 
tillämpas kan således inte 25 § LAS angående företrädesrätt till återanställning heller 
tillämpas.231 Statligt anställda arbetstagare har därav sämre anställningsskydd än 
arbetstagare i den privata och kommunala sektorn. 

Sammanräkningiavitidiiianställning 
För en arbetstagare som blir uppsagt på grund av arbetsbrist beräknas året ha 360 
dagar vid sammanräkning av arbetstid. Arbetstillfällena behöver inte vara 
sammanhängande, anställningarna kan variera och verksamheten kan byta 
arbetsgivare. All arbetad tid räknas in i den sammanlagda arbetstiden så länge ett 
anställningsavtal funnits för hela perioden. För en kort tidsbegränsad anställning kan 
kontrakt skrivas för varje arbetstillfälle. Då räknas inte helger, semester och andra 
lediga dagar in i den sammanlagda arbetstiden. Det leder till att de måste arbeta fler 
dagar för att få ihop samma antal arbetsdagar som en sammanhängande 
tidsbegränsad anställning. Vid eventuell tvist är det den part som påstår att det är en 
tidsbegränsad anställning som träffats som har bevisbörda. 

Konverteringspunkten regleras i 5 § 2 st. LAS. Vilken anställningsgrad en 
arbetstagare har rätt till efter konverteringen regleras inte men av förarbeten framgår 
det att bestämmelser angående tillämpningen överlämnas till rättstillämpningen.232  

I 5 § 2 st. LAS anges att  

”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.”  

5 § 2 st. LAS syftar till att påvisa att arbetstiden i de två anställningarna inte får 
sammanräknas. Antingen är arbetstagaren anställd i allmän visstidsanställning i två år 
eller i vikariat i två år. Lagstiftaren vill således förtydliga att arbetstagaren inte har 
rätt till en tillsvidareanställning efter ett år i allmän visstidsanställning och ytterligare 
ett år i vikariat. Visstidsdirektivet syftade till att länderna i EU skulle införa en 
tidsgräns för på flera följande tidsbegränsade anställningar. Det regleras inte i lagen 
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huruvida det är otillåtet att stapla anställningar vilket motsatsvis gör det tillåtet. Då 
stycket inte förhindrar stapling av anställningarna möjliggörs fyra år i tidsbegränsade 
anställningar.233 Säsongsanställning kan löpa under obegränsat antal säsonger genom 
att arbetstagaren får företrädesrätt till säsongsanställning varje ny säsong. Även 
arbetstagare som fyllt 67 år kan vara tidsbegränsat anställda obegränsat antal 
gånger.234 

En arbetstagare skulle kunna vara tidsbegränsat anställd i minst 66 månader utan att 
bli tillsvidareanställd genom att ha en säsongsanställning i nio månader, 
vikariatsanställning i 24 månader, ytterligare 24 månader i en allmän 
visstidsanställning och ännu en säsongsanställning i nio månader. 

Anställningen kan som regel inte sägas upp i förtid utan gäller under den avtalade 
tiden. Ifall grund för avsked föreligger eller om parterna kommit överens i 
anställningsavtalet att uppsägning är tillåtet kan en tidsbegränsad anställning 
avbrytas i förtid. Dock vid uppsägning av arbetstagare som fyllt 67 år behöver inte 
arbetsgivaren uppge något skäl. Enligt Handels får en arbetstagare avbryta en 
tidsbegränsad anställning före den avtalade tiden. Gällande semestervikariat kan 
även en arbetsgivare avbryta anställningen i förtid. I båda fallen ska besked lämnas 
till motparten minst två veckor i förväg.235  

Kollektivavtaliochiförordningar 
Enligt 2 § 3 st. LAS kan undantag från huvudregeln göras genom bland annat 
kollektivavtal. Även en oorganiserad arbetstagare infattas i 
kollektivavtalsbestämmelser angående tidsbegränsade anställningar. Kollektivavtalet 
blir således den främsta rättskällan för anställningsavtalet. Huvudregeln vid tolkning 
av kollektivavtal är att avtalsparterna har en gemensam uppfattning om avtalets 
innebörd. Enligt 1 kap. 9 § AF har statlig verksamhet ytterligare möjlighet än de som 
anges i 5 § LAS att tidsbegränsa arbetstagare. Lagrummet syftar till att anpassa 
reglerna till den typen av verksamhet som finns inom den statliga sektorn då 
regleringar i ALFA saknas. Vid universitet och högskolor finns enligt 4 kap. 30 § 
Högskoleförordningen ytterligare nio möjligheter att tidsbegränsa arbetstagare. 

I kollektivavtalet som reglerar postdoktorer finns ytterligare en möjlighet att 
tidsbegränsa anställningar. I fall då AF och Högskoleförordningen står i strid med 
varandra är det Högskoleförordningen som gäller i och med att den är en 
specialförfattning. Inom kommunen anges det att anställda enligt 2 kap. 4 § mom. 1 
AB ska anställas enligt LAS. I 3 § mom. 2 i Handels anges det att avtal om 
tidsbegränsad anställning får träffas vid tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet.236 

9.2 De lege ferenda 

För att skapa en mindre rigid arbetsmarknad anser vi att det är nödvändigt med 
tidsbegränsade anställningar. För arbetstagare som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden menar vi att allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, 
säsongsanställning och provanställning är bra. Arbetstagaren får på så sätt en 
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möjlighet att visa sin kompetens och arbetsgivaren får täcka sitt arbetskraftsbehov. 
Eftersom allmän visstidsanställning och vikariatsanställning är reglerade så att de 
efter en angiven period övergår till en tillsvidareanställning menar vi att 
anställningstryggheten för de arbetstagarna är förhållandevis hög. Dock ser vi en viss 
problematik rörande ett eventuellt kringgående av huvudregeln ifall arbetsgivaren 
medvetet anställer arbetstagare efter arbetstagare i tidsbegränsade anställningar. 
Emellertid är det av stor vikt att arbetsgivaren kan fortsätta sin verksamhet vid såväl 
förutsägbar som oförutsägbar frånvaro. Arbetsgivaren ska ha rätt att leda och fördela 
arbetet genom att tidsbegränsad arbetskraft finns. I vår empiriska undersökning 
framgår det att såväl Karlstads universitet, IKEA Karlstad och Hammarö kommun 
skulle få problem utan möjligheten att tidsbegränsa anställningar. Vi menar att det är 
viktigt att finna en balans mellan arbetsmarkandens behov av flexibilitet och 
arbetstagarens behov av trygghet.  

Att vara tidsbegränsat anställd en längre tid kan bidra till en otrygghet för 
arbetstagaren då han eller hon exempelvis kan få problem av privatekonomisk 
karaktär, så som svårigheter att få banklån eller bostad. Då studier har påvisat att 
arbetstagares ohälsa ökar i de fall då de innehar en tidsbegränsad anställning finner vi 
det märkligt att regeringen tillåter stapling av flera tidsbegränsade anställningar på 
varandra. Vi liksom lagstiftaren anser att en flexibel och rörlig arbetsmarknad skapar 
fler möjligheter för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund att komma in 
på arbetsmarknaden. Dock tror vi att det finns en risk att de här grupperna av 
arbetstagare fastnar i tidsbegränsade anställningar utan att få en 
tillsvidareanställning. Om en arbetstagare varit tidsbegränsat anställd i fyra år och 
sedan blir arbetslös i ett år, utgör det en period om fem år. Efter det kan samma 
arbetsgivare anställda arbetstagaren igen, i ytterligare fyra år. Möjligheten att en 
arbetstagare kan vara tidsbegränsat anställd upp till 66 månader utan att ha rätt till en 
tillsvidareanställning anser vi är ogenomtänkt även om vi tror att risken är liten. Vi 
anser att stapling av anställningar kan anses vara ett försök att kringgå huvudregeln 
då behovet av arbetskraft kan tyckas vara stadigvarande. Vi håller inte med den 
socialdemokratiska regeringen i sitt uttalande att en arbetsgivare ska 
tillsvidareanställda en arbetstagare under två år för att sedan säga upp honom eller 
henne på grund av arbetsbrist när behovet inte längre finns. 

Inom sektorerna finns många likheter då kollektivavtalen, förutom avtal om 
tidsbegränsad anställning som postdoktor, saknar egna tidsbegränsade anställningar. 
Högskoleförordningen och AF reglerar vissa statliga verksamheter som möjliggör 
ytterligare tidsbegränsade anställningar. En av de största skillnaderna är att 
företrädesrätten inom staten inte är den samma som i kommunal och privat sektor. 
En arbetstagare inom staten har vid företrädesrätt enbart rätt att bli betraktad som 
sökande och har därmed inga fördelar jämte andra sökande. Anställningsskyddet är 
således svagare för en statligt anställda jämte arbetstagare i kommunal och privat 
sektor. 

Respondenterna anser över lag att allmän visstidsanställning är bra och att den har 
gjort 5 § LAS tydligare än den var förut. De anser dock att den är mer 
arbetsgivarvänlig än arbetstagarvänlig. De flesta respondenterna anser att vikariat är 
bra då den är tydlig för arbetstagaren. Hälften av respondenterna ser att allmän 
visstidsanställning skulle kunna ersätta vikariat utan att konsekvenserna skulle bli allt 
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för stora. Angående provanställning finns det meningsskiljaktigheter då vissa anser 
att provanställning är nödvändig medan andra anser att den skulle kunna ersättas av 
allmän visstidsanställning.  

Genom de empiriska undersökningarna har det framkommit en viss oro för vart alla 
tidsbegränsat anställda arbetstagare ska ta vägen vid konvertering till 
tillsvidareanställning. Arbetsgivarrepresentanterna har påpekat att de inte kan erbjuda 
sysselsättning till alla som kommer att ha rätt till det. Vi anser att det leder till ett 
stort problem eftersom det kan komma situationer där arbetsgivare låter arbetstagare 
vara tidsbegränsat anställda i 720 dagar, det vill säga till dagen innan konvertering. 
Arbetstagaren har dock fortfarande företrädesrätt till återanställning. 

Allmänivisstidsanställning 
Eftersom allmän visstidsanställning saknar rekvisit för att få tillämpas, förutom att 
arbetsgivaren inte får ha ett stadigvarande behov av arbetskraft, anser vi att det nu 
har blivit mycket enklare för arbetsgivaren att tidsbegränsa arbetstagare. Samtliga tre 
sektorer använder sig av anställningen och anser att tillämpningen är enkel och bra. 
Karlstad universitetet anser dock att anställningen blivit sämre än förut på grund av 
den för dem kort tidsbegränsning. 

Tryggheten för arbetstagare med en allmän visstidsanställning kan i vissa aspekter 
anses vara högre än för de med tillsvidareanställning. En tidsbegränsad anställning 
kan normalt inte avbrytas under den överenskomna anställningstiden, om inte grund 
för avsked föreligger. För att anställningen ska kunna avbrytas utan grund för avsked 
måste arbetsgivaren och arbetstagaren ha kommit överens om det i 
anställningsavtalet. En arbetsgivare som på grund av arbetsbrist måste säga upp en 
arbetstagare kan vara tvungen att säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare istället 
för en tidsbegränsad arbetstagare.  Vi anser att en tillsvidareanställd arbetstagare 
borde ha högre anställningsskydd än en tidsbegränsat anställd och att en 
tillsvidareanställd arbetstagare inte borde sägas upp före en tidsbegränsat anställd.  
Dels för att arbetsgivaren har ett stadigvarande behov av arbetskraft som inte kan 
ersättas av en tidsbegränsat anställd. Dels för att den tillsvidareanställdas trygghet 
borde vara högre än för den tidsbegränsat anställda. Vi menar även att det är märkligt 
att en tidsbegränsat anställd arbetstagare inte kan säga upp sin anställning om 
överenskommelse i anställningsavtalet saknas då han eller hon därmed är fast i 
anställningen. En arbetstagare kan enbart lämna sin anställning genom frånträde om 
arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet. Reglerna ger 
en ökad trygghet för den tidsbegränsade arbetstagaren. Om arbetsgivaren inte 
påpekar möjligheten anser vi att det finns risk att arbetstagaren inte är medveten om 
att han eller hon inte kan avsluta anställningen. 

Vi tycker att allmän visstidsanställning är bra då lagstiftningen som den såg ut förut 
var krånglig. Med tanke på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är det bra 
att anställningen är öppen i sin tillämpning. Vill en arbetsgivare anställa någon för ett 
visst arbete, väl definierat eller inte, borde han eller hon få göra det utan att behöva 
redovisa skäl för det. Det menar vi, liksom regeringen, ökar chansen att komma in på 
arbetsmarkanden vilket bidrar till att den blir mer flexibel och rörlig. För 
arbetstagaren är det bra att enbart två år i anställningen är möjlig samt att det idag 
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finns en möjlighet att bli konverterad till en tillsvidareanställning även efter en 
allmän visstidsanställning.  

Vikariatsanställning 
Vid arbetsbrist kan en vikariatsanställning avbrytas i förtid om den ordinarie 
arbetstagaren tillhör den turordningskrets som berörs av uppsägningen. 
Anställningen kan även avbrytas om den ordinarie arbetstagaren säger upp sig. Det 
anser vi är bra då ett vikariat annars kan pågå för alltid vilket skulle kunna leda till att 
arbetsgivaren kan vikariatsanställa utan att behöva tillsvidareanställa då den ordinarie 
arbetstagaren inte kommer tillbaka. Vi anser att en person borde kunna ha samma 
vikariat i flera år då det är knutet till en viss ordinarie persons frånvaro. Vi kan se att 
det finns behov från både arbetsgivaren och arbetstagaren att ha möjlighet att 
vikariatsanställa för längre tid än två år eftersom ledighetslagstiftningen möjliggör 
för en arbetstagare att vara tjänstledig från sitt arbete i mer än två år. För att 
arbetsgivaren inte ska behöva anställa nya vikarier efter två år då han eller hon inte 
har möjlighet att tillsvidareanställa, anser vi att en möjlighet kan vara att det inte 
finns någon längsta tidsgräns. Dock menar vi att det måste finnas tydliga rekvisit 
uppställda för att vikariatet skulle få löpa under flera år. Vikariatet ska då vara knutet 
till en viss person, en viss befattning samt att arbetstagaren inte ska kunna vikariera 
för fler personer på samma arbetsplats.  

Nackdelen med att ha vikariat som sträcker sig under längre tid är att arbetstagarens 
trygghet minskar som kan leda till problem gällande privatekonomiska frågor och 
ökad ohälsa. Dock kan det diskuteras huruvida en arbetstagares ohälsa ökar vid ett 
långt vikariat jämfört med arbetslöshet.  

Vi menar att då allmän visstidsanställning saknar begränsningar skulle 
vikariatsanställning kunna ersättas av allmän visstidsanställning. En arbetstagare 
skulle då kunna ha en allmän visstidsanställning i tre år under en femårsperiod innan 
anställningen övergår i en tillsvidareanställning. 237 Genom det skulle lagstiftningen 
bli ännu tydligare och stapling omöjliggörs.  

Antingenieller 
Ordalydelsen antingen eller i vardaglig mening innebär två alternativ att välja 
mellan. Vi anser att 5 § 2 st. LAS kan tolkas som att antingen och eller syftar till 
anställningens form. Det vill säga att en arbetstagare enbart får ha ett vikariat eller en 
allmän visstidsanställning i sammanlagt högst två år och inte att det är tillåtet att vara 
två år i vardera anställning. Att stycket egentligen reglerar sammanräkning av tid i 
anställningarna anser vi inte är tydligt.  

Vi har, liksom de arbetsgivarrepresentanter som intervjuats, tolkat 5 § 2 st. LAS som 
att det inte är tillåtet att stapla anställningar på varandra. Så länge arbetstagaren har 
den ena anställningen i kortare tid än två år är det tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda 
den andra anställningen utan att behöva tillsvidareanställa arbetstagaren. Regeringens 
motivering till att tillåta stapling av anställningar är att de inte tror att så många 
arbetsgivare kommer att överutnyttja möjligheten. Vi tror dock att arbetsgivare 
kommer att vilja utnyttja möjligheten till sin fördel. 

                                                 
237 Se bilaga 2. 
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Vi anser att det kan skapa en oförutsägbarhet och förvirring bland arbetsgivare och 
arbetstagare som inte är juridiskt kunniga. Enligt oss är det högst relevant att 
arbetstagare och arbetsgivare själva ska ha möjlighet att kunna tolka styckets faktiska 
innebörd för att förhindra otillåtna tillämpningar och eventuella tvister. 

En arbetstagare kan inneha en tidsbegränsad anställning i fyra år genom att stapla 
allmän visstidsanställning och vikariatsanställning på varandra. Vi anser det då 
märkligt att en arbetstagare inte kan vara tidsbegränsat anställd i sammanlagt fyra år i 
enbart en av anställningarna. Vi påpekar att en arbetstagare likväl skulle kunna ha en 
allmän visstidsanställning i fyra år istället för vikariatsanställning i två år och allmän 
visstid i två år, då den sammanlagda tiden blir den samma. Dock anser vi att fyra år 
är en för lång tid att vara tidsbegränsat anställd och att möjligheten inte borde finnas. 
Emellertid framhåller vi att det inte är bättre att vara arbetslös än att inneha en lång 
tidsbegränsad anställning.  

Det kan finnas situationer där en arbetsgivare har ett tillfälligt arbetskraftsbehov som 
sträcker länge än två år tillexempel på grund av ledighetslagstiftningen. Om en 
arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning i två år och arbetsgivaren på grund 
av arbetsbrist inte kan erbjuda fortsatt anställning efter dess upphörande då 
ytterligare en allmän visstidsanställning skulle innebära att arbetstagaren automatiskt 
får en tillsvidareanställning. Ifall arbetstagaren är intresserad av ytterligare en allmän 
visstidsanställning kan inte arbetsgivaren erbjuda honom eller henne tjänsten i 
avsaknad av ett stadigvarande behov. Dock har arbetstagaren efter ett år 
företrädesrätt till den nya anställningen. Ifall den nya anställningen istället varit ett 
vikariat hade arbetsgivaren på nytt kunnat anställa arbetstagaren. Om den nya 
tjänsten är en till allmän visstidsanställning måste arbetsgivaren på grund av 5 § 2 st. 
LAS låta anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Företrädesrätten bidrar 
till stapling genom att arbetstagaren har rätt till fler tidsbegränsade anställningar efter 
ett år. Dock strider 25 § LAS mot 5 § 2 st. LAS då det tydligt framgår att 
arbetstagaren antingen får ha en allmän visstidsanställning i två år eller ett vikariat i 
två år varav företrädesrätt i vissa fall inte är möjlig för arbetsgivaren att tillfredställa. 
Definitionen av vikariat i praxis bidrar till att stapling av de två anställningarna 
enbart är tillåten ifall de två tjänsterna har olika arbetsuppgifter eller befattningar.  

Vi anser att det är bra att möjligheten till stapling finns så länge arbetstagaren har 
skilda arbetsuppgifter och olika befattningar. Fördelen med att vikariat har 
tidsbegränsats till högst två år är förutom arbetstagarens behov av trygghet även att 
regleringen i 5 § LAS blir mer enhetligt. Förutom att arbetstagarens trygghet ökar i 
och med en tillsvidareanställning menar vi att även jämställdheten ökar. I och med 
att det är främst kvinnor som innehar vikariatsanställningar anser vi att 
konverteringspunkten eventuellt kan leda till att fler kvinnor får 
tillsvidareanställningar. Stapling menar vi dock är oförutsägbart för arbetstagaren 
och överensstämmer inte med regeringens syfte att 5 § LAS ska vara förutsägbar för 
såväl arbetsgivare som arbetstagare.  

Sysselsättningsgradiefterikonverteringen 
Det saknas reglering angående vad som är gällande rätt rörande den 
sysselsättningsgrad en arbetstagare har rätt till efter att hon eller han konverteras till 
tillsvidareanställning. Det framgår endast att bestämmelser angående tillämpningen 
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överlämnas till rättstillämpningen. Det innebär att det saknas reglering tills 
Arbetsdomstolen behandlar frågan. 

Våra respondenter angav att de inte visste vilken sysselsättningsgrad arbetstagare har 
rätt till. Fem av sex respondenter svarade att sysselsättningsgraden bör vara den 
samma som arbetstagaren hade den sista arbetade dagen innan konverteringen. Den 
sjätte respondenten menade att den fortsatta sysselsättningsgraden ska vara en 
sammanräkning av de senaste tre månaderna, det vill säga ett genomsnitt av tidigare 
arbetad tid.  

Två av respondenterna berättade att de förkommer att arbetsgivaren medvetet ger 
arbetstagaren så lite tid som möjligt den närmsta tiden innan konverteringspunkten 
för att behöva sysselsätta arbetstagare så lite som möjligt.  Det anser vi inte vara god 
sed från arbetsgivarens sida. För att undvika sådana situationer anser vi att det borde 
framgå av LAS vilken sysselsättningsgrad arbetstagaren minst har rätt till vid 
konverteringen till en tillsvidareanställning. Vill arbetsgivaren däremot höja 
sysselsättningsgraden borde han eller hon få göra det. Liksom Handelsanställdas 
förbund anser vi det lämpligt att beräkna sysselsättningsgraden utifrån en längre 
arbetad tid. 
 
Säsongsanställning 
Eftersom säsongsanställning saknar begränsningar i antal säsonger som en 
arbetstagare kan vara tidsbegränsat anställd ökar risken för ohälsa för arbetstagaren. 
Vi menar att en arbetstagare som medvetet väljer att vara säsongsanställd på grund 
av studier eller annat arbete under den andra delen av året inte upplever anställningen 
som otrygg utan som en möjlighet. För de arbetstagare som år efter år innehar en 
säsongsanställning med önskan att få en tillsvidareanställning anser vi att 
anställningen är väldigt otrygg. En person som är säsongsanställd kan inte arbeta i 
andra tillfälliga anställningar under den andra delen av året då han eller hon får 
sämre eller ingen ersättning ifrån a-kassan.238 Det här kan leda till att personer med 
”ofrivilliga” säsongsanställningar går arbetslösa under andra halvan av året trots att 
de vill arbeta under hela året. 

I Hammarö kommun finns problematiken kring säsongsanställda arbetstagare då det 
inom kyrkans verksamhet finns åtta stycken säsongsanställda som arbetar från maj 
till oktober. Arbetstagarna vill få fortsatt anställning efter säsongens upphörande men 
får enbart företräde till nästa säsong. Flera av arbetstagarna där har varit 
säsongsanställda under flera år.  

Vi menar att säsongsanställning har en tydlig brist i de fallen då arbetstagaren kan 
arbeta upp till nio månader per år i obegränsat antal säsonger utan att bli erbjuden en 
tillsvidareanställning. Anställningsskyddet är för de anställda således väldigt svagt. 
Vi tror inte att regeringens vilja är att säsongsanställda ska ha ett så svagt 
anställningsskydd. Vi förstår att anställningen finns då det för till exempel turistorter 
inte skulle vara möjligt att ha en fungerande verksamhet utan säsongsanställda. En 
säsongsanställd arbetstagare bör ha ett starkare anställningsskydd desto fler säsonger 
de har arbetat, dock har de efter sex månader enbart företrädesrätt till 
säsongsanställning i den efterföljande säsongen. Vi menar att rättsskyddet för den 
                                                 
238 Intervju Karin Bäckman 
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enskilde därmed är tunt då han eller hon aldrig har möjlighet att få en 
tillsvidareanställning. Ifall en säsongsanställd arbetstagare liksom 
vikariatsanställning och allmän visstidsanställning automatiskt skulle få en 
tillsvidareanställning ifall han eller hon varit anställd i högst två år under en 
femårsperiod skulle anställningstryggheten öka. Gällande säsongsanställningar kan 
dock möjligheten försvåra för arbetsgivaren då han eller hon kan sakna möjlighet att 
sysselsätta arbetstagaren under resten av året.  

Vi menar att en arbetstagare som återkommer säsong efter säsong borde ha 
företrädesrätt även till andra anställningar, vid tillräcklig kvalifikation. Enligt 
gällande lagstiftning har en arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än sex 
månader ha företrädesrätt till säsongsanställning nästa säsong. Vi anser även att en 
arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än två år under en fyraårsperiod ska ha 
företrädesrätt till övriga lediga anställningar vid tillräckliga kvalifikationer. En 
arbetstagare som varit säsongsanställd i sammanlagt mer än fyra år under en 
tioårsperiod skall automatiskt få en tillsvidareanställning vid tillräckliga 
kvalifikationer. Genom förslaget skulle den enskildes trygghet öka samtidigt som 
arbetsgivaren får en möjlighet att leda och fördela arbetet. 

Anställningiförideisomifyllti67 
Anställning för de som fyllt 67 år är ovanlig i de organisationer som vi har 
undersökt. Inom Handels kollektivavtalsområde och inom kommuner är arbetet tungt 
varav många slutar arbeta innan uppnådd pensionsålder. Enligt våra empiriska 
undersökningar är det enbart inom universitetsvärlden som anställningen upplevs 
som positivt då det är en möjlighet att behålla kompetenta och kvalificerade 
arbetstagare. Inom Karlstads universitet är det främst professorer som kvarstår i 
arbetet efter att de har fyllt 67 år. Dock enligt 4 kap. 30 § Högskoleförordningen 
anställs professorer inte genom 5 § p. 3 LAS. Därför påverkas ändå inte 
universitetsverksamheten.  

Vi anser att arbetstagare som har fyllt 67 år och fortfarande har god hälsa och lust att 
fortsätta arbeta borde ha möjlighet till det. Att åldern ska påverka arbetstagares 
rättigheter kan anses vara oacceptabelt då även äldre ska få bestämma själv när de 
vill sluta arbeta. Vi ifrågasätter dock om anställningen är lämplig för alla 
yrkesgrupper då brandmän, kirurger eller piloter kanske inte bör kvarstå i anställning 
när de fyllt 67 år. Anställningen är inte trygg för de som fyllt 67 år då de saknar 
rättigheter som andra arbetstagare har. Vi ställer oss frågan huruvida anställningen 
som saknar anställningsskydd för arbetstagaren strider mot 
diskrimineringslagstiftningen. Som det är nu har de som fyllt 67 år blivit till ett 
kollektiv som fått sämre anställningsvillkor än de som är yngre. Det kan diskuteras 
om det strider mot likabehandlingsdirektivet förbud mot åldersdiskriminering. 

Ett av regeringens syfte med förändringen av 5 § LAS var att förbättra ungas 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Anställning för de som fyllt 67 år anser 
vi motverkar ungas möjligheter då arbetsmarkanden stängs eftersom de äldre 
kvarstår i arbetet. Därav menar vi att 5 § p. 4 LAS bör upphöra att gälla då den leder 
till en orörlig och oflexibel arbetsmarknad. Enligt EU och regeringen ska 
lagstiftningen verka för en trygg och flexibel arbetsmarknad.  
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Provanställning 
Flera av respondenterna menade att provanställningar är bra för såväl arbetsgivare 
som arbetstagare då parterna får en möjlighet att prova huruvida arbetstagaren trivs 
och är lämplig för tjänsten. Eftersom arbetsgivaren inte behöver ange någon saklig 
grund för att avbryta en provanställning öppnar det möjligheten för arbetsgivare att 
missbruka anställningen.239 Karlstads universitet angav att de i vissa fall har inlett en 
allmän visstidsanställning med en provanställning.240 Enligt lagstiftaren är det inte 
tillåtet att göra det då det anses vara ett otillåtet sätt att förlänga den tidsbegränsade 
anställningen.241 Vi menar att det är ett kringgående av provanställningens tänkta 
syfte då den ska övergå till en tillsvidareanställning efter sex månader och inte en 
tidsbegränsad anställning. 

I AB anges det att arbetsgivaren enbart kan avbryta en provanställning om saklig 
grund för avsked föreligger samtidigt som det anges att saklig grund inte är 
nödvändig ifall arbetsgivaren inte är nöjd med arbetstagaren. Lars Rogemyr, 
personalchef på Hammarö kommun, menar att arbetsgivare inom kommunen inte 
behöver ange något skäl för att avsluta en provanställning.242 

Fördelen för arbetstagaren är att arbetsgivaren kan bli mer benägen att anställa än om 
han eller hon måste tillsvidareanställa en arbetstagare omedelbart. Det leder till att 
fler personer kan få chansen att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser dock inga 
ytterligare fördelar för arbetstagare mer än att arbetstagaren inte har någon 
uppsägningstid från en provanställning. Arbetstagare kan säga upp sig när som helst 
även från en tillsvidareanställning, även om det oftast då tillkommer en viss 
uppsägningstid. Skulle alltså inte arbetstagaren trivas på arbetsplatsen kan han eller 
hon förhållandevis snabbt sluta utan provanställning. Handels har avtalat om en 
ömsesidig uppsägningstid vilket tillintetgör fördelen. Vi anser att 
anställningstryggheten med en tillsvidareanställning går före möjligheten att avsluta 
en provanställning på dagen. En provanställning som missbrukas strider mot 
lagstiftarens vilja, då anställningen syftar till att övergå till en tillsvidareanställning. 
Det finns även en risk att en provanställning avbryts i förtid för att sedan ersättas av 
en tidsbegränsad anställning. Vi ser även en möjlighet för arbetsgivare att använda 
allmän visstidsanställning istället för provanställning då arbetsgivaren får möjlighet 
att prova arbetstagaren i två år istället för sex månader.  

I kommentarerna till AB finns vissa motsättningar. Det anges att en arbetsgivare 
måste kunna visa att det föreligger grund för avsked för att få avbryta en 
provanställning. Samtidigt anges det att en arbetsgivare inte behöver ange några skäl 
ifall arbetsgivaren inte är nöjd med arbetstagaren. Motsättningarna bidrar till att det 
är väldigt otydligt vad som gäller angående avbrytande av provanställning i den 
kommunala sektorn. Det framkommer även att en provanställning upphör vid den 
bestämda tidens utgång. Vi finner det högst märkligt då det samtidigt anges att en 
provanställning som fortsätter efter den bestämda prövotidens slut övergår till en 
tillsvidareanställning. Vi menar att en provanställning aldrig kan fortsätta efter 
prövotidens slut då den enligt AB upphör. 
                                                 
239 8.1 
240 8.1.1 
241 8.1 
242 8.1.2 
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Vi upplever provanställning som en ventil för arbetsgivaren att få tidsbegränsa en 
anställning som sedan kan avbrytas vid vilken tidpunkt som helst, dock som längst 
efter sex månader. Trots att vi inte ser någon fördel för arbetstagaren då han eller hon 
hellre vill bli tillsvidareanställd menar vi att anställningen bör vara kvar. 
Arbetstagarens trygghet skulle annars bli sämre eftersom arbetsgivaren skulle kunna 
provanställa arbetstagaren genom allmän visstidsanställning i två år.  Trots 
möjligheten att provanställa en arbetstagare genom 6 § LAS tror vi att många 
arbetsgivare kan komma att utnyttja möjligheten att provanställa en arbetstagare 
genom allmän visstidsanställning trots att en allmän visstidsanställning inte kan 
avbrytas i förtid. Genom det är möjligheten till provanställning överflödig. Vi anser 
dock att fler arbetsgivare skulle upptäcka möjligheten att allmän visstidsanställa 
arbetstagare istället för att provanställa om 6 § LAS upphävdes. 6 § LAS fyller 
därmed ett annat syfte än dess ursprungliga intention, nämligen att göra det svårare 
för arbetsgivare att komma på möjligheten. 

Lagstiftarensisyfte 
5 § LAS är inte konkret konstruerad då det krävs att rättstillämparen söker i 
förarbeten och rättspraxis för att utröna lagstiftarens vilja. Genom det är 5 § LAS 
otydlig för den enskilde som söker svar i lagtexten. Genom rättspraxis fastslås de 
rekvisit som ställts upp angående vikariatsanställningar och säsongsanställningar. 
Utan rättspraxis är det svårt att uttolka innebörden av anställningarna då även de 
första propositionerna till LAS saknar definitioner. Regeringen menar att syftet med 
lagändringen var att förenkla för arbetsgivare att tidsbegränsa anställningar. De ansåg 
att de tidigare reglerna var för krångliga i sin tillämpning och att de nya skulle öka 
förutsägbarheten för såväl arbetsgivare som arbetstagare genom att slå ihop flera 
anställningar till allmän visstidsanställning.  

Regeringen framhåller att syftet med att förkorta den tid en arbetstagare kan ha ett 
vikariat och allmän visstidsanställning från tre år till två under fem år hos samma 
arbetsgivare är för att stärka skyddet och öka tryggheten för arbetstagarna. 
Lagändringen syftar även till att öka arbetsgivarens och verksamhetens flexibilitet 
genom att tillfredställa dess behov. Vi anser att en verksamhet som är beroende av 
tillfällig arbetskraft ska ha möjlighet att tillfredställa de behoven. Även arbetsgivaren 
får i anställningstillfället större flexibilitet genom möjligheten vilket vi anser är 
viktigt även för den enskilde arbetstagaren. Regeringen betonar att ändamålet med 5 
§ LAS är att öka sysselsättningen för samtliga grupper på arbetsmarknaden då det 
blir enklare för arbetsgivaren att anställa. Ökad sysselsättning anser de skulle ge mer 
ekonomisk trygghet för arbetstagaren jämfört med att vara arbetslös eller få bidrag.  
Vi anser att de tidsbegränsade anställningarna bör leda till fler anställningstillfällen 
då de är enklare att tillämpa. Dock inser vi inte att det nödvändigtvis måste leda till 
fler tillsvidareanställningar. Genom det så tror inte vi att fler upplever att de har 
större ekonomisk trygghet. Regeringen tror att konsekvensen av att företag får det 
enklare att anställa är att rörligheten och effektiviteten på arbetsmarknaden ökar. Vi 
håller med regeringen eftersom vi anser att arbetsgivare enklare kan anställa vilket 
leder till att båda parterna kan chansa. Vi menar att rörligheten och effektiviteten på 
arbetsmarknaden ökar genom allmän visstidsanställning men bromsas av anställning 
för dem som fyllt 67 år.  



 - 56 -  

 

Vi anser att lagändringen har bidragit till en förenkling i tillämpningen för 
arbetsgivare då det idag enbart finns fem tidsbegränsade anställningar, inklusive 
provanställning. Även förutsägbarheten anser vi har ökat för båda parterna då en 
arbetsgivare och arbetstagare är medveten om att arbetstagaren efter mer än två år 
automatiskt ska få en tillsvidareanställning. Dock är allmän visstidsanställning en 
otydlig anställning för arbetstagaren då det inte behöver framgå vad han eller hon gör 
på arbetsplatsen. I den tidigare lagstiftningen visste arbetstagaren exempelvis att när 
projektet var slut var även projektanställningen slut. Den anställningen kunde inte bli 
en tillsvidareanställning varav den nya möjligheten att allmän visstidsanställa kan 
anses ha gjort det svårare för arbetstagaren att förutse ifall arbetsgivaren vill 
tillsvidareanställa eller inte. Vi kan anse att det kan vara bättre att från början vara 
medveten om att arbetsgivaren inte kommer att erbjuda fortsatt anställning istället för 
att få besked enbart en månad innan anställningen upphör. För arbetsgivaren är 
anställningen bra då arbetsgivare som har ett behov och önskar anställa en 
arbetstagare kan göra det utan att behöva ange stränga rekvisit. Vi förutsätter att en 
arbetsgivare idag inte anställer någon utan att ha skäl för det varav vi kan finna det 
märkligt att den tidigare lagstiftningen hade väldigt strikta rekvisit på vad som 
exempelvis ansågs som tillfällig arbetsanhopning.  

Vi anser liksom regeringen att anställningsskyddet och tryggheten ökar hos en 
arbetstagare när han eller hon enbart kan vara vikariatsanställd eller allmän 
visstidsanställd i två år under en femårsperiod. Möjligheten till stapling av de två 
anställningarna anser vi inte bidrar till högre trygghet vilket regeringen menade med 
tvåårsgränsen. Att de även anger att stapling av tidsbegränsade anställningar kan bli 
ännu längre ifall allmän visstidsanställning och vikariatsanställning kombineras med 
de övriga anser vi strider mot deras vilja att öka tryggheten och förutsägbarheten. Vi 
inser ändå att möjligheten till stapling kan vara nödvändig även för arbetstagaren om 
alternativet är att vara arbetslös.  

Sammanfattningsvis anser vi att lagstiftarens vilja överensstämmer med den faktiska 
utformningen av lagstiftningen. Emellertid finner vi det nödvändigt att förtydliga och 
förenkla för att utformningen ska bli bättre och enklare i sin tillämpning. Genom vårt 
lagförslag anser vi att såväl arbetstagarens trygghet som arbetsgivarens möjlighet till 
flexibilitet tillgodoses. Vi är medvetna om att lagens semidisposivitet möjliggör 
undantag genom kollektivavtal även från vårt lagförslag.   
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Lag (1982:80) om anställningsskydd    Bilaga 1 

Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LAS 2 § Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag 
finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall dessa föreskrifter gälla.  
Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt 
denna lag.  
Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 6, 22 och 25-27 §§. Har avtalet inte 
slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att det mellan parterna 
i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation 
eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också 
tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som 
avses i 12 §.  
Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation 
får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§. Det är också tillåtet att 
genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser 

• 1. från 6 b-6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga 
regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av 
- rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av verksamheter, eller  
- rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att 
upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet,  

• 2. från 30 a §, såvitt gäller besked enligt 15 §, och  
• 3. från 30, 30 a och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens 

rättigheter.  

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhållanden, om avtalet 
innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket har träffats för verksamhetsområdet 
skall tillämpas.  
En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får 
tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande 
arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet. Lag (2006:440).  

LAS 4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock 
träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren 
på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet skall gälla tills vidare. 
   Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren 
för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan 
föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte 
annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om 
skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får 
rätt till hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
   En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i 
väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. 
   I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med 
omedelbar verkan. 
   Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och 
berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett 
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anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8-10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§. Lag 
(2006:440). 

LAS 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).  

LAS 6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex 
månader.  
Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att 
prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens 
utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.  
Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Lag 
(1994:1685).  

LAS 7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 
   En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 
arbetstagaren annat arbete hos sig. 
   Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs 
i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta 
förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. 
   Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får 
den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två 
månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte 
lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda 
uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om 
tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt 
med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att 
omständigheterna får åberopas. Lag (1994:1685). 

LAS 15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer 
att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta 
minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är 
dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 
tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas 
en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar. 
   Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit säsongsanställd 
hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt 
säsongsanställning vid den nya säsongens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked 
om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Lag (2007:390). 
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18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot 
arbetsgivaren. 
   Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till 
antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan 
underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får 
dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, 
om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande 
dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att 
omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496). 

LAS 22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 
turordningsregler. 
   Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet 
turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av 
särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos 
arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som 
undantas har företräde till fortsatt anställning. 
   Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart 
den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den 
arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av 
kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant 
fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde 
fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det 
senast vid förhandlingar enligt 29 §. 
   Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje 
arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre 
anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika 
anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering 
beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt 
turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag 
(2000:763). 

LAS 25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 
återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller 
arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte 
har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har 
varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren 
eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd 
arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer för den nya anställningen.  
Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller 
skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från 
den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från 
tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter 
till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. Har under de nu nämnda 
tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten övergått till en ny 
arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den 
nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i 
konkurs.  
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika 
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kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det 
avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns 
det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations 
avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om 
organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §. Lag (2007:390).  

LAS 25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller 
hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § 
företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att 
arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en 
högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de 
nya arbetsuppgifterna. 
   Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet 
där arbetstagaren är sysselsatt på deltid. 
   Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. 
Lag (2006:440). 

LAS 27 § Har besked om företrädesrätt till återanställning lämnats enligt 8 § andra stycket 
eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällande innan arbetstagaren har anmält 
anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren. 
   En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda den nya 
anställningen förrän efter skälig övergångstid. 
   Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha 
godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt. 

LAS 28 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om 
tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta 
den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse skall 
lämnas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.  
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om anställningstiden är högst en månad.  

LAS 31 § En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning 
skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta 
arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall 
arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som 
arbetstagaren tillhör. 
   Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med 
arbetsgivaren om beskedet. 

LAS 32 § En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare, när någon annan har 
företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller företrädesrätt till en anställning med 
högre sysselsättningsgrad, skall först förhandla med den berörda arbetstagarorganisationen på 
det sätt som anges i 11-14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Detsamma 
gäller när fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som skall få 
återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad. Lag (1996:1424) 
Detsamma gäller när fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som skall få 
återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad. Lag (1996:1424). 

LAS 32a § En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då 
han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av denna lag. Lag (2001:298).  
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LAS 33 § Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning vid utgången 
av den månad då han eller hon fyller 67 år skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren 
besked om detta minst en månad i förväg.  
Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i samband med att 
arbetstagaren enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får rätt till hel sjukersättning som 
inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart 
arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.  
En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har 
inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §. Lag (2002:195).  

LAS innan 1 juli 2007 

LAS 5 § Senaste lydelse 1995:777 
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 tiden till dess arbetstagaren skall börja sådan tjänstgöring enligt lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, som skall pågå mer än tre månader. 
5. Avtal för viss tid som avser anställning efter pensionering, om arbetstagaren har uppnått 
den ålder som medför skyldighet att avgå från anställningen med ålderspension eller, om 
någon sådan avgångsskyldighet inte finns, 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 
 
LAS 5 a § Avtal får även i andra fall än som avses i 5§ träffas om tidsbegränsad anställning 
(överenskommen visstidsanställning). Avtal om sådan anställning får beträffande en och 
samma arbetstagare omfatta sammanlagt högst tolv månader under tre år, och ingen 
avtalsperiod får vara kortare än en månad. Träffas avtal om kortare tid än en månad, gäller 
avtalet en månad. I ett företag eller en verksamhet 9 Prop. 1996/97:16 som tidigare inte har 
haft någon arbetstagare får, när arbetstagare anställs första gången och under tre år därefter, 
avtal som avses i första stycket beträffande en och samma arbetstagare träffas för sammanlagt 
högst 18 månader under tre år.  
En arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt ha högst fem arbetstagare anställda med 
överenskommen visstidsanställning. 
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Vårt förslag till 5 § LAS  Bilaga 2  

Nuvarande lydelse 

LAS 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt förslag till ändringar  

LAS 5 § Avtal om tidsbegränsad 
anställning får träffas 

1. För allmän visstidsanställning 
2. För säsongsarbete 

Om en arbetstagare under en femårsperiod 
har varit anställd hos arbetsgivaren i 
allmän visstidsanställning i sammanlagt 
mer än 3 år övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning.  

Arbetstagaren har där efter rätt till minst 
samma sysselsättningsgrad som 
överensstämmer med den 
sysselsättningsgrad arbetstagaren har haft 
månaden innan den tidsbegränsade 
anställningen avslutandes. 

För både arbetsgivare och arbetstagare 
gäller en uppsägningstid av en månad när 
arbetstagaren varit anställd i minst tre 
månader. Arbetstagaren har rätt till en 
uppsägningstid av två månader om den 
sammalagda anställningstiden hos 
arbetgivaren är minst två år. Uppsägning 
från arbetsgivaren sida ska vara sakligt 
grundad. 

Om en arbetstagare under en tioårsperiod 
har varit anställd hos arbetsgivaren i 
säsongsställning i sammanlagt mer än 4 år 
övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning. 

 

 



Vårt lagförslag till 25 § LAS  Bilaga 3 

Nuvarande lydelse   

LAS 25 § Arbetstagare som har sagts upp 
på grund av arbetsbrist har företrädesrätt 
till återanställning i den verksamhet där de 
tidigare har varit sysselsatta. Detsamma 
gäller arbetstagare som har anställts för 
begränsad tid enligt 5 § och som på grund 
av arbetsbrist inte har fått fortsatt 
anställning. En förutsättning för 
företrädesrätt är dock att arbetstagaren har 
varit anställd hos arbetsgivaren 
sammanlagt mer än tolv månader under de 
senaste tre åren eller, när det gäller 
företrädesrätt till ny säsongsanställning för 
en tidigare säsongsanställd arbetstagare, 
sex månader under de senaste två åren och 
att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer för den nya anställningen. 

 

 

 

 

 

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då 
uppsägning skedde eller besked lämnades 
eller skulle ha lämnats enligt 15 § första 
stycket och därefter till dess nio månader 
har förflutit från den dag då anställningen 
upphörde. Vid säsongsanställning gäller 
företrädesrätten i stället från tidpunkten då 
besked lämnades eller skulle ha lämnats 
enligt 15 § andra stycket och därefter till 
dess nio månader har förflutit från den nya 
säsongens början. Har under de nu nämnda 
tidsperioderna företaget, verksamheten 
eller en del av verksamheten övergått till 
en ny arbetsgivare genom en sådan 
övergång som omfattas av 6 b §, gäller 
företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. 
Företrädesrätten gäller även i de fall att 
dentidigare arbetsgivaren försatts i 
konkurs.  

Vårt förslag till ändringar 

LAS 25 §  

 
Detsamma gäller arbetstagare som har 
anställts i allmän visstidsanställning enligt 
5 § och som på grund av arbetsbrist inte 
har fått fortsatt anställning. 

 

 
När det gäller företrädesrätt till ny 
säsongsanställning för en tidigare 
säsongsanställd arbetstagare är 
förutsättningen att arbetstagaren varit 
anställd i minst sex månader under de 
senaste två åren och att arbetstagaren har 
tillräckliga kvalifikationer för den nya 
anställningen. 

En arbetstagare som varit säsongsanställd 
i mer än 24 månader under en 
fyraårsperiod har företrädesrätt till 
återanställning till samtliga lediga 
anställningar i den verksamhet där 
arbetstagaren varit sysselsatt. En 
förutsättning för företrädesrätten är dock 
att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer för anställningen.   
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Om arbetsgivaren har flera driftsenheter 
eller om det i arbetsgivarens verksamhet 
finns olika kollektivavtalsområden, gäller 
företrädesrätten anställning inom den enhet 
och det avtalsområde där arbetstagaren var 
sysselsatt när den tidigare anställningen 
upphörde. Finns det i ett sådant fall flera 
driftsenheter på samma ort, skall inom en 
arbetstagarorganisations avtalsområde 
företrädesrätten gälla arbetsgivarens 
samtliga enheter på orten, om 
organisationen begär det senast vid 
förhandlingar enligt 32 §. Lag (2007:390).
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ALFA – allmänt löne- och förmånsavtal   Bilaga 4 

Avtal om tidsbegränsad anställning som post doktor  

ALFA – allmänt löne- och förmånsavtal, Centrala avtal 2008:1 
 
1 kap. 9 § Den som har en anställning som omfattas av avtalet får samtidigt vara ledig för att 
ha en annan sådan anställning. Detta gäller dock endast under de villkor som anges i 10 - 14 
§§.  
 
Med anställning avses även vikariat.  
 
En arbetstagare som är ledig för att ha en annan anställning ska behandlas som om han enbart 
hade den sistnämnda anställningen.  
 
11 kap. 1 § En arbetstagare är skyldig att avgå från sin anställning vid utgången av den 
månad då arbetstagaren fyller 67 år. 
 
Avtal om tidsbegränsad anställning som post doktor  

2 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en 
postdoktor anställas tillsvidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns 
särskilda skäl. Men särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, 
klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknade 
omständigheter.  

 



Allmänna Bestämmelser 08, kapitel 2    Bilaga 5 

Allmänna Bestämmelser 08, 2 kap. 4 § 

Mom. 1. Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd.(LAS) 
 
Mom. 2. 6 § LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 
Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader om 
arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Arbetstagare med 
provanställning anställs för viss tid. 
Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 § lagen om medbestämmande 
i arbetslivet (MBL) ske. 
 
Mom. 3. Oavsett vad som anges i 5 § LAS, tidsbegränsad anställning, gäller följande. 
a) Med vikarie avses arbetstagare som anställs för att arbeta i stället för annan arbetstagare 
som är ledig från anställningen (s.k. egentligt vikariat). 
Som vikarie anses också den, som anställs efter att en arbetstagare slutat för att helt eller 
delvis utföra denna arbetstagares arbetsuppgifter intill dess efterträdare börjat sitt arbete. Det 
förutsätts att sådant vikariat inte bestäms till längre tid än som med hänsyn till 
omständigheterna i fallet normalt krävs tills efterträdaren börjat arbeta. 
För andra vikariat gäller vad LAS föreskriver. 
b) Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan  
arbetstagare som uppbär hel ålderspension i någon form anställas för begränsad tid. 
c) Arbetsgivare och förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande funktion kan träffa 
överenskommelse om tidsbegränsad anställning. 
Vad i detta moment anges ska inte innebära inskränkning i den rätt att tidsbegränsa 
anställning som följer av 5 § LAS. 
 
Mom. 4. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektiv-avtal om avvikelse 
från 5 § LAS i andra fall än som anges i mom. 3. 
Kollektivavtal kan även träffas om avvikelse från övriga bestämmelser i denna bestämmelse. 
 
Mom. 5. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektiv-avtal om avvikelse 
från 28 § LAS om skyldighet att underrätta lokal arbetstagarorganisation om tidsbegränsad 
anställning. 
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Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund avseende Detaljhandeln 1 
april 2007-31 mars 2010 

3 §  

På avtalsområde gäller reglerna i lagen om anstälnningsskydd (SFS1982:80) med följande 
tillägg enligt lagens 2 §. 

Mom 1 Anställning på prov 

Avtal om anställning för viss tid i form av provanställning kan träffas mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Provanställning kan omfatta högst sex månader. Arbetsgivaren ska underrätta 
den lokala fackliga organisationen att övernskommelse om provanställning skett. Vid 
sjukdomsfall och annan frånvaro under provanställning kan arbetsgivaren och den anställde 
komma överens om en lika lång förläggning av provanställningstiden.  

Provanställning upphör 14 dagar efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse 
om det. Har sådan underrättelse inte lämnats senast 14 dagar före provanställningens utgång 
gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd.    

Om en provanställning inte övergår i en tilsvidareanställning, ska arbetsgivaren informera den 
lokala fackliga organsiationen. I de fall den anställde begär det, ska arbetsgivaren ange skäl 
till varför provanställningen inte övergick i en tillsvidareanställning.  

Mom. 2 Tidsbegränsad anställning 

Anställning för viss tid får ske bl a vid behov av vikarie och vid tillfällig ökning av 
arbetskraftsbehovet. Uppkommer behov av vikarie ska arbetsgivaren i första hand undersöka 
om vikariefrågan kan lösas genom att erbjuda fler timmat till deltidsanställda med tillräckliga 
kvalifikationer.  

Arbetstagare som önskar avbryta en tidsbegränsad anställning före den tid som bestämts vid 
anställningstillfället, ska besked lämnas minst 14 dagar i förväg. Beträffande semestervikarier 
som anställs för semesterperioden juni, juli och augusti eller del därav har även arbetsgivaren 
möjligheten att avbryta anställningen genom att lämna besked 14 dagar i förväg.  
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Anställningsförordningen (1994:373) 

Högskoleförordning (1993:100) 

4 kap. 30 § Lärare skall anställas tills vidare. En anställning får dock tidsbegränsas enligt 
lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor. 
Därutöver gäller följande i fråga om tidsbegränsning av en anställning: 
1. En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. Sådan 
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Vid 
sådan befordran som avses i 11 och 13 §§ skall anställning ske tills vidare. 
2. En adjungerad professor, en adjungerad lektor och en adjungerad adjunkt skall anställas 
tills vidare, dock längst tre år. Sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda 
anställningstiden får dock omfatta högst sex år. 
3. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst ett år, om det är hans eller 
hennes första anställning tills vidare eller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt, som 
lektor eller adjunkt. Detta gäller dock inte vid sådan befordran som avses i 13 eller 13 a §. 
Sådan anställning som avses i denna punkt får inte förnyas. 
4. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst tre år, om han eller hon är 
tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid en annan högskola. Sådan anställning som 
avses i denna punkt får inte förnyas. 
5. En lektor och en adjunkt skall anställas tills vidare, dock längst ett år, om han eller hon inte 
uppfyller behörighetskravet i 7 § första stycket 2, 8 § första stycket 2 eller 9 § första stycket 2 
och inte heller skall anses behörig enligt bestämmelsen i 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket 
eller 9 § andra stycket. Sådan anställning får förnyas, dock längst ett år. Om lektorn eller 
adjunkten förvärvar behörighet under anställningstiden, skall anställningen på begäran av 
lektorn eller adjunkten övergå i en anställning tills vidare. 
6. En biträdande lektor skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får 
förnyas, dock längst ett år, om den biträdande lektorn har undervisat inom utbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå mer än 25 procent av arbetstiden. 
7. En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får 
förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfattar mer än fyra år, om det finns 
särskilda skäl. 
8. En timlärare skall anställas tills vidare, dock längst ett år. En anställning som timlärare får 
avse högst 20 procent av motsvarande heltidsanställning. Anställning som timlärare får 
förnyas. 
9. En gästlärare skall anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. Sådan anställning 
får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. Förordning 
(2006:1053). 

Anställningsförordningen (1994:373) 

AF 9 § En anställning får utöver vad som följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
begränsas till att gälla antingen för en bestämd eller tills vidare längst till en viss tidpunkt i 
följande fall: 

1. Arbetstagaren får en verksledande eller därmed jämförlig ställning 
2. Arbetstagaren Anställs för enstaka, kortvariga perioder 
3. Arbetstagaren anställs för en föreskriven, tidsbestämd aspirantutbildning eller annan 

utbildning vid myndigheten. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P11
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P13
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P13
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P13_a
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P7S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P8S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P9S1N2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P7S3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P8S3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.HTM#K4P9S2
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Anställningsförordningen (1994:373) 

4. Det finns ett beslut om att myndigheten skall upphöra eller genomgå en omfattande 
omorganisation inom två år. 

 

 



Intervjuguide  Bilaga 8 

Intervjuguide1

 
Tidsbegränsade anställningar 

• Vilken är den vanligaste anledningen till att tidsbegränsa en arbetstagare? 
• Anser ni att 5 § LAS förbättrades eller försämrades i och med ändringen?   

 
Allmän visstidsanställning  

• Vilka krav anser ni måste vara uppfyllda för att få tillämpa allmän visstidsanställning? 
Finns det några begränsningar?  

• Vilka för- och nackdelar ser ni med allmän visstidsanställning?  
• Får man tillämpa allmän visstidsanställning ifall arbetstagaren ersättare en tjänstledig 

arbetstagare? 
 
Vikariat 

• Vilka för- och nackdelar ser ni med vikariat? 
• Vad anser du angående att stapla olika tidsbegränsade anställningsformer på varandra?  

 
Säsongsanställning  

• Vilka krav måste vara uppfyllda för att få tillämpa säsongsanställning?  
• Vilka för- och nackdelar ser du med säsongsanställning? 

 
Anställning för de över 67 år 

• Används anställningsformen anställning för de som fyllt 67 år inom ert 
kollektivavtalsområde? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med anställningsformen anställning för de som fyllt 67 
år? 

 
Provanställning 

• Vilka för- och nackdelar ser du med provanställning? 
• Tror ni att anställningsformen allmän visstidsanställning skulle kunna ersätta 

provanställning? Vilka konsekvenser skulle det kunna få?  
 

Kollektivavtal 
• Hur har lagändringen påverkat ert kollektivavtal då 5 § LAS är dispositiv? 
• Vad skiljer ert kollektivavtal från 5 § LAS, angående anställningformerna?  

 
Övrigt 

• Vilken anställningsgrad har den anställda rätt till efter konverteringspunkten?  
• Vilka för- och nackdelar kan ni se om allmän visstidsanställning vore den enda 

tidsbegränsade anställningsformen? 
• Anser ni att lagstiftarens vilja med lagändringen uppfylls med 5 § LAS? 
• Hur anser du att företrädesrätt till återanställning påverkar såväl arbetsgivare som 

arbetstagare? 
 
 

                                                            

1 Vissa frågeområden i intervjuguiden varierade en aning beroende på sektor och om respondenten företrädde 
arbetsgivaren eller arbetstagaren. 
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