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I

Sammanfattning

På en arbetsmarknad som i allt större omfattning påverkas av svårbedömda faktorer blir
konsekvenserna av förändringar ofta dramatiska. Sverige tillsammans med övriga världen
dras fortfarande med de problem som finanskrisen under år 2008 skapade.
Sysselsättningspolitiken är i detta sammanhang av avsevärd betydelse då en hög nationell
sysselsättningsgrad står i direkt relation till statens finanser. Sysselsättningspolitiken är nära
förknippad med de instrument som reglerar vår arbetsmarknad och kringgärdas av ett
omfattande regelkomplex. I studien fokuseras uteslutande på att avgöra hur det incitament
som binder arbetsgivaren och arbetstagaren till varandra utformas och vilket innehåll det ges.
Anställningsavtalet betydelse som rättsligt instrument för en väl fungerande arbetsmarknad är
med andra ord i fokus. Stor betydelse kommer att läggas på hur avtalsfriheten påverkar
anställningsavtalet kontrahenter. Dessutom kommer anställningsformerna i svensk rätt att
beredas avsevärt utrymme. Speciellt eftersom intermittenta anställningsformer har börjat
användas i allt större omfattning. Vid en första anblick ter sig dessa anställningsformer som
smått förbryllande eftersom de inte finns återgivna i lagstiftningen. Av den anledningen finns
all anledning att närmare undersöka huruvida det är korrekt att använda sig av en intermittent
anställning och även om deras existensberättigande ryms inom ramen för gällande rätt.
Ambitionen blir i första hand att utreda huruvida detta är en korrekt tillämpning av
lagstiftningen. Övriga områden som behandlas i studien får ses som sekundära till denna
överordnade frågeställning men som viktiga komponenter för att tillhandahålla en godtagbar
rättslig analys.

Studien är skriven inom disciplinen för rättsvetenskap och är strukturerad utifrån en
rättsdogmatisk metod med en övergripande positivrättslig utgångspunkt. Tyngdpunkten
återfinns inom ramen för arbetsrätten även om vissa moment har alläm avtalsrättslig karaktär.
Genomgång, analys och slutsatser kommer att bearbetas genomgående utifrån de juridiska
grundförutsättningar som metodvalet medför. Detta för att garantera att resultatet har hög
trovärdighet och att texten skall upplevas som lättsam, meningsfull och informativ.

Slutsatsen är att de intermittenta anställningsformerna ryms inom ramen för gällande rätt.
Motiven är många men det skall nämnas att det inte är ett uttryck för ett missbruk från
arbetsgivarens sida för att kringgå rättsreglerna. I stället är det en lösning som
arbetsmarknadens parter godtagit för att tillgodose personalförsörjningen i branscher som är
svårplanerade och individkrävande. Viss försiktighet skall dock iakttas då
anställningsformerna kan bli svåra att tillämpa. I förhållande till ett flertal av de
arbetsmarknadslagar som finns i landet blir de rekvisit som är tvingande till arbetstagarens
fördel ofta förbisedda. Detta leder i sin tur till ett eventuellt skadeståndsansvar och till att
arbetsgivaren kan bli tvingand av Arbetsdomstolen att ge arbetstagaren som anställts
intermittent ett bestämt arbetstidsmått.



II

Master Thesis in Jurisprudence

Title:

Author:

Tutor:

Date:

Keywords:

The personal employment agreement - Boundaries for the

agreements legal scope

Dan Henningsson

Stefan Olsson

June 2010

Labour law, Temporary employment, Terms of employment,

Security of employment, Employment agreement, Form of

employment.

Abstract

Background:

Purpose:

Method:

Conclusion:

The foundations of the Swedish labour market have shifted due to a
number of new circumstances affecting its framework. Employment
is no longer a right taken for granted but rather something one should
work hard to achieve.  Given the new conditions, employers are not
only trying to ensure their own businesses survival but also uphold
the structures of our society. Competition between enterprises forces
management to forge new boundaries to maintain profitability.
Concerns have arisen whether or not these so called management
strategies are within the limitations of the law.

As a result and as a response to the design of the labour laws
creativity is peaking to overrun the statutory regulations. This thesis
sole ambition is to grasp to what extent the employers can enhance
and change terms of employment without breaking the law.
Employment agreements concerning temporary employment are at
large especially focused upon.

A strict jurisprudential method has been applied throughout the entire
thesis to ensure the reliability of the results. The diversity of sources
has been analyzed to assure the overall quality. The legal system at
large represents important foundations as well as the historical
perspectives. To capture the future foundations and limitations of our
labour laws consideration should be acknowledged in comparison to
our society’s ever changing demands.

The laws and regulations concerning employment agreements can be
extensively adjusted without influencing the employees’ rights. That
enhances the employers’ power to manage the business in accordance
to the shifting market conditions. Some consideration should, in the
context, be acknowledged. If the laws are stretched to far the
employment agreement will be declared invalid by court along with
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1. Inledning

Under senare år har framförallt diskussionen rörande turordningsreglerna i lag (1982:80) om
anställningsskydd, i det följande LAS, dominerat i samhällsdebatten. Det har från många håll
höjts röster både för och emot de materiella regler som skyddslagstiftningen innebär. Detta
som en följd av att den svenska arbetsmarknaden idag i än större omfattning är beroende av
den finansiella konjunkturen sett i ett globalt perspektiv. Detta leder till att organisationer i
större omfattning tvingas agera och ta hänsyn till betydande osäkerhetsfaktorer som ligger
långt utanför deras möjlighet till kontroll.1 Då företagen tvingas anpassa sina verksamheter
efter dessa eventuella förändringar står och faller organisationens konkurrenskraft med hur
snabbt de kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Flexibilitet har blivit ett honnörsord
som rent begreppsmässigt har tenderat till att bli fullständigt urvattnat till följd av den spridda
användningen. Trots detta hänvisas ofta till behovet av flexibilitet vid omorganisering, vilket i
det flesta fall innebär personalneddragningar. Arbetstagarna får med andra ord ta
konsekvenserna för den komplexitet som de globala finansmarknaderna skapat när
konjunkturen sviker. Offentligt hävdas att arbetstagarna är företagens viktigaste resurs –
vilket är en partiell sanning. Detta eftersom det även är arbetstagarna som är en av de i
särklass dyraste posterna i en verksamhet och således också är den kategori i vilken
nerskärningar gärna görs till följd av svikande omsättning. Konflikten mellan ekonomisk
egennytta och vinst står med andra ord i motsats till organisationens egen önskan att värna
sina arbetstagare. Konsekvensen har blivit sådan att man med hjälp av förevändningen –
organisatorisk flexibilitet – försöker urholka de materiella rättsregler som kanske vår i
särklass mest betydelsefulla arbetsmarknadslag stipulerar.2

I jämförelse med debatten kring turordningsreglerna i LAS har den diskussion som tidigare
fördes om de atypiska anställningarnas betydelse och tillämpning kraftigt kommit att
reduceras. Vid den senaste förändringen av reglerna om de atypiska anställningarna var detta
något som ägnades stor uppmärksamhet. Även om mycket stora delar av de i LAS materiella
reglerna ger upphov till debatt så måste det ändå anses att regelverket är ett av de absolut
tyngsta fundamenten för hur vår arbetsmarknad regleras. Detta gör att det per automatik gärna
uppstår konflikter om hur lagens innehåll borde eller inte borde vara utformad för att
tillmötesgå de mål som vår sysselsättningspolitik eftersträvar. Studien syftar mot bakgrund av
detta ställningstagande till att dels åter ägna de tidsbegränsade anställningsformerna
uppmärksamhet. Samtidigt kommer tillsvidareanställningen att ges utrymme för att kunna
problematisera de olika anställningsformerna som tillämpas idag. De intermittenta
anställningsformerna som i första hand utgörs av tim- och behovsanställningar kommer
därefter att jämföras med ovanstående anställningsformer. I och med att de intermittenta
anställningarna inte finns representerade i LAS är ambitionen att utreda dess tillämpning på
dagens arbetsmarknad.3 I princip utgör samtliga anställningsformer som inte gäller tills vidare
en atypisk anställning. Dessa atypiska anställningar skall vara undantag på arbetsmarknaden.
Eftersom det finns finansiella betungande åtaganden som förknippas med en
tillsvidareanställning leder detta naturligt nog till en experimentlust och kreativitet från
arbetsgivarens sida för att lösa de interna organisatoriska problemen och samtidigt efterleva
lagstiftningen. Att tillämpa intermittenta anställningar kan vara en möjlighet för arbetsgivaren
att försöka kringgå LAS utan att för den delen göra sig skyldig till lagöverträdelser.

1 Se bland annat Globaliseringsrådets slutrapport Ds 2009:21 s. 10-22.
2 Åsyftat regelverk är lag (1982:80) om anställningsskydd. Det är klokt att observera att även lag (1974:12) om
anställningsskydd förekommer i studien. Den senare är inte längre gällande.
3 Anställningsformen förekommer vad jag sett inom stora delar av bemanningsbranschen, i bevakningsbranschen
och i kommunal sektor och då speciellt inom den vårdgivande sektorn.
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1.1. Problembeskrivning

I centrum för statens finanser, välfärden och den långsiktiga handlingsförmågan finns alltid
arbetsmarknadspolitiken. Hög sysselsättning gagnar statens förmåga att bedriva en effektiv
statsförvaltning. Vad som däremot framkommit är att arbetsmarknaden i stor omfattning
förändrats. En påtaglig strukturomvandling har framförallt inträffat sedan den djupa
lågkonjunkturen som drabbade svensk ekonomi i början på 1990-talet.4 Privat, kommunal,
och statlig sektor i synnerhet drabbades svårt av den svikande konjunkturen och svarade med
kraftfulla omorganiseringsåtgärder. Efter den mest akuta krisen inträffade det som i
sammanhanget är intressant. De så kallade atypiska anställningsformerna överöste
arbetsmarknaden till nackdel för det typiska.5 Det var alltså uppenbart att arbetsmarknaden
anpassat sig till den omfattande osäkerhet som den globala ekonomin nu innebar. Som ett svar
för att möta kommande ekonomiska svårigheter utgör nu mera de anställda inom de atypiska
anställningsformerna en grupp på arbetsmarknaden med en sämre förankring till
arbetsgivaren. Jämförelser i siffror ger oss att det år 1998 var omkring 900 000 personer som
var sysselsatta på deltid och ungefär 500 000 personer som befann sig inom ramen för en
tillfällig anställning.6 Uppskattningsvis befinner sig en tredjedel av den svenska arbetskraften
inom en atypisk anställning.7 Trenden påvisas också genom att betrakta sysselsättningssiffror
från krisåren i början av 1990-talet. Innan konjunkturen svek vid denna tidpunkt hade ungefär
410 000 eller cirka 10 procent av de anställda på arbetsmarknaden en tidsbegränsad
anställning, och här är de deltidsanställda exkluderade. Vid samma tid hade jämförelsevis 3,7
miljoner personer en tillsvidareanställning. År 1998 var fördelningen mellan dessa två
anställningsformer sådan att 2,9 miljoner personer hade en tillsvidareanställning, en
minskning med 400 000 och det tidsbegränsade anställningarna hade i stället ökat till ungefär
550 000.8 Denna tendens är grunden till strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. För att
understryka vikten och betydelsen av en arbetsmarknad som präglas av den trygghet som en
tillsvidareanställning tillhandahåller har stora åtgärdspaket genom åren beretts. Inom ramen
för det europeiska samarbetet har riktlinjer utarbetats för gemenskapsländernas
sysselsättningspolitik i syfte att undanröja begränsande hinder.9 Innan finanskrisen som slog
till med full styrka hösten år 2008 gick det mycket bra för Sverige. Ekonomin utvecklades väl
och under det senaste decenniet var tillväxten större än genomsnittet i EU och OECD.10

Finanskrisen visade att ekonomisk instabilitet får drastiska konsekvenser som en direkt följd
av vårt globala marknadsekonomiska system. Dessa strukturella förändringar skapar ett tryck
på att arbetsmarknaden kan förhålla sig flexibel. Innan finanskrisen visade statistik att
globaliseringen inte i någon större utsträckning påverkat sysselsättningsnivån i sin helhet i
Sverige. Den ökade internationella konkurrensen får däremot betydande effekter när vissa

4 SOU 2000:37 s. 11-16.
5 Till de atypiska anställningarna räknas samtliga anställningsformer som inte följer huvudregeln. I huvudsak rör
det sig om deltidsarbete, säsonganställningar, och behovsanställningar med flera.
6 Även om en deltidsanställning inte är att jämföra med en renodlad visstidsanställning så räknas
anställningsavtalets innehåll till de atypiska då en deltidsanställd ofta vill, men inte har en möjlighet att få en
högre sysselsättningsgrad.
7 SOU 1999:27 s. 36.
8 Ds 2003:27 s. 25-26.
9 EU fastställer fortlöpande handlingsplaner åt medlemsländerna och identifierar problemområden som behöver
åtgärdas för att EU gemensamt skall nå sina mål. Den senaste större revideringen genomfördes inför
genomförandet av Lissabonstrategin. I skrivelsen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
redovisade dåvarande regeringen Sveriges handlingsplan för perioden 2005 – 2008. Rekommendationerna
kommer från Rådet och Sverige nådde i princip upp till samtliga mål för att kunna tillträda Lissabonfördraget
redan från början. Se närmare Skr. 2005/06:23 s. 5-7.
10 Se Skr. 2005/06:23 s. 4.
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företag omorganiserar.11 Av försiktighetsskäl och osäkerhet inför framtiden är arbetsgivarna
noga med hur de disponerar sin arbetskraft och hur kraftfullt de knyter individerna till sin
verksamhet. Som tidigare nämnts är detta ett uttryck för det flexibla företagandet. Graden av
flexibilitet och hur företagen väljer att lösa detta problem ligger väl inom ramen för
organisationens egen kontrollsfär. Genom att använda sig av atypiska anställningar kan denna
flexibilitet ofta åstadkommas men det får konsekvenser. De arbetstagare som befinner sig i en
sådan anställning har svårare att verka i samhället. Regeringen hade uppmärksammat detta
sedan tidigare och tillsatte en utredning. Syftet var att skydda heltidsanställningen.12 Motivet
var att en för stor del av den arbetsföra befolkningen befann sig i en oönskad
deltidsanställning eller i en visstidsanställning som förnyades enligt arbetsgivarens önskemål,
ofta lagstridigt.13

I detta hänseende har de tidsbegränsade anställningarna som möjliggörs genom 5 § LAS
inneburit en ventil. Genom att utnyttja dessa anställningsformer existerar en latent anställd
arbetskraftsreserv som med kort varsel kan tvingas lämna verksamheten utan att speciellt
många av de indispositiva och kostsamma reglerna i LAS aktualiseras. De faktiska
konsekvenserna för en arbetstagare som inte har en tillsvidareanställning är ofta påtagliga.
Detta eftersom många av de rättshandlingar som krävs för att individen skall kunna skapa sig
en stabil tillvaro baseras på en månatlig och mer eller mindre garanterad inkomst. Stora
svårigheter har identifierats för den grupp med atypiska anställningar när det gäller att söka
lån, skaffa försäkringar, ingå andra avtal av mer betydande karaktär eller ingå hyreskontrakt.14

Det framgår med all önskvärd tydlighet att den grupp som omfattas av en atypisk anställning i
många fall saknar vissa fundamentala möjligheter att kunna agera i vårt samhälle. Det måste
framhållas att LAS i vissa hänseenden är ett relativt dynamiskt regelverk som möjliggör för
en påläst arbetsgivare att kunna omstrukturera sin verksamhet, inte minst tack vare 5 § LAS.
Det finns däremot spärregler i paragrafens materiella innehåll av indispositiv karaktär. Det
framkommer tydlig i 5 § 2 st LAS att meningen är att en allmän visstidsanställning eller ett
vikariat skall övergå till en tillsvidareanställning efter det att vissa tidsangivelser överskrids.
Detta för att tillsvidareanställningen är att anse som huvudregel på vår arbetsmarknad och i så
stor mån som möjligt skall eftersträvas och värnas.15 Genom att börja använda sig av
intermittenta anställningsformer kan dessa regler i LAS inte aktualiseras. I och med att
anställningsformen inte gestaltas av att ett anställningsförhållande i LAS mening antas att
dessa hamnar utanför lagstiftningen. En intermittent anställning gestaltas av att arbetstagaren
saknar en arbetsskyldighet gentemot arbetsgivaren och i motsvarande grad finns heller inget
fastställt arbetstidsmått. Arbetstagaren arbetar således på arbetsgivarens kallelse och kan välja
att avböja arbete utan några egentliga skäl. Avgörande för frågans behandlande är att utreda
om denna tillämpning är förenlig med vår svenska lagstiftning. Tanken är att illustrera
huruvida de intermittenta anställningarna kan förekomma på dagens arbetsmarknad utan att
dessa anställningsformer finnas återgivna i lagtexten. Det har påpekats att arbetstagare med
atypiska anställningar som är tidsbegränsade genom LAS efter en viss tid skall övergå till en
tillsvidareanställning. I fallet med de intermittenta anställningarna existerar inga regler som
skulle få en intermittent anställning att övergå till en tryggare anställningsform. Av denna
anledning behöver det rättsliga området utredas.

11 Skr. 2005/06:23 s. 54.
12 Se närmare dir. 2004:50.
13 Heltidsutredningen syftade till att genom tvingande lagstiftning komma till rätta med det nästan en miljon
svenskar som befann sig i en deltidsanställning eller en visstidsanställning. Utredningen godtogs dock inte och
bemöttes med omfattande kritik. Det visar på de svårigheter som föreligger mellan arbetstagarens krav på ett
adekvat rättsligt skydd och arbetsgivarens önskan att uppnå numerär flexibilitet. Se SOU 2005:105 s. 41-42.
14 Ds 2001:57 s. 194.
15 Se exempelvis SOU 1993:32 s. 265. Dir. 1991:118. s. 10.
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1.2. Frågeställningar

Av ovan beskrivet problematiserande följer här de aktuella frågeställningarna som kommer att
behandlas i studien, redovisade var för sig i kronologisk ordning. Ambitionen är att denna
extraherade illustrering av frågeställningarna skall förtydliga dispositionen i studien. I det
avslutande analyskapitlet kommer således respektive fråga att besvaras enligt den struktur
som fastslås i detta korta stycke.

- Hur långt sträcker sig avtalsfriheten utan att inkräkta på LAS indispositiva syften?

- Vilka rättigheter och skyldigheter är knutna till en tillsvidareanställning enligt 4 § LAS
respektive de atypiska anställningsformerna enligt LAS?

- Är det korrekt att tillämpa intermittenta anställningsformer?

- Vad är de avgörande skillnaderna mellan en intermittent anställning och de anställnings-
former som återges i LAS?

-

1.3. Syfte

Taget i beaktande vad som hitintills sagts måste det framhållas att texten syftar till att belysa
två till synes skilda behov. Först och främst avses att utreda om intermittenta anställningar är
förenliga med den lagstiftning som görs gällande i dagsläget. För att uppnå denna ambition
krävas det en rättslig analys för att redogöra för LAS syften och ändamål. Speciellt i avseende
på hur de olika anställningsformerna enligt lagstiftningen skall tillämpas. En utgångspunkt
måste vara att det finns ett ändamål till att man från lagstiftarens sida initialt valde att hålla
isär de olika anställningsformerna. Att göra avsteg från och härleda intermittenta
anställningsformer ur de ursprungliga anställningsformerna i LAS kan alltså uppfattas som
förvånansvärt. För att förse argumentationen med ett större djup och en vidare bredd är det
även nödvändigt att behandla arbetsmarknaden i sin helhet. Bärigheten i de slutsatser som
förväntas presenteras med utgångspunkt i frågeställningarna blir alltså beroende av den
allmänna generaliserbarhet som uppnås i den rättsliga analysen. Syftet måste helt enkelt
styrka denna argumentation på ett trovärdigt vis. Det andra spörsmålet i studien som intar en
något överordnad men mer generell framtoning är att åter fästa uppmärksamhet på de atypiska
anställningsformernas omfattning. Här är inte målet på något vis presentera ett sammanhållet
svar utan ambitionen är endast att rikta fokus mot de atypiska anställningsformerna igen då
diskussionen rörande turordningsregler dominerat på senare tid. I princip är detta ett
metasyfte som inte ligger till grund för någon egentlig analys utan snarare är en synergieffekt
av bearbetningen av det rättsliga materialet.

1.4. Metod

Av vad som redovisats än så länge står det mycket klart att det är ett rättsligt, tämligen
avgränsat, problemområde som studien bygger på. Vissa metodologiska yttranden måste ändå
klargöras. Detta för att befästa den grunduppfattning som studien är uppbyggd utifrån. Initialt
kan det påpekas att perspektivet, med utgångspunkt i frågeställningarna, närmast har
anknytning till rättsvetenskapliga tillämpningsresonemang. I studien är det alltså de materiella
rättsreglernas enskilda innebörd som avses att analyseras. Detta innebär att ett mer
rättsteoretisk resonemang inte ryms inom ramen för studien.16 I stället är utgångspunkter mer

16 För en utförlig beskrivning av rättsvetenskapens vetenskapliga ställning se Peczenik, A. 1990. s. 9-11, s. 28-
35. Peczenik, A. 1980. s. 14-17. Heller, J. 2001, s. 38-41. Sandgren, C. 2007. s. 35-40.
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praktiskt tillämbar då det inte kan anses som att rättsläget är klargjort på angivna punkter.
Ytterliggare ett ställningstagande är att ett positivistiskt förhållningssätt till rätten är
förhärskande i det följande.17 Resonemangen i studien håller sig mot bakgrund av det sagda
uteslutande inom ramen för de lege lata och är analyserat utifrån ett domarperspektiv.18 I
praktiken innebär det att den rättsdogmatiska metodens ansatser kommer att utgöra grunden
för hela studien. Det rättskällor som signifikativt förknippas med den rättsdogmatiska
ansatsen kommer att beredas utrymme med utgångspunkt i sitt rättsliga värde. Detta med
förutsättningar enligt reglerna för hur rättskälleläran är utformad. Poängteras bör dock att
mycket av vägledningen för de ställningstaganden som presenteras i slutet av studien kommer
att sökas i praxis och i prejudikat avgöranden. Anledningen härtill är uppenbar. Ett
domstolsavgörande innebär generellt att lagtext och förarbeten delvis förlorar sitt värde då
domstolen i sin dom extraherar vad som är gällande rätt i det enskilda fallet.19

Överrensstämmer sedan de förutsättningar som låg till grund för avgörandet med andra tvister
behövs således inte förarbetena åberopas i lika stor omfattning. Även om den rättsdogmatiska
ansatsen får tillskrivas en mer generell tillämpning i studien görs övervägandet att delar av
studiens resonemang till viss del måste bygga på en teleologisk tolkningsmetod.20 Detta som
komplement för att med utgångspunkt i framförallt praxis kunna påvisa en ändamålsprövning
av vad som initialt avsågs med lagstiftningen och hur den skulle tillämpas.

Det finns olika åskådningar för hur långt en analys av rättsvetenskaplig karaktär bör sträcka
sig. De lege ferenda resonemang brukar ge uttryck för konstruktiv rättsdogmatik som inte
bara preciserar befintligt material utan även rekonstruerar regelsystemet på det aktuella
området.21 Eftersom det föreligger en risk i att endast utreda ett specifikt tillämpningsproblem
de lega lata och sedan inte presentera en lösning de lege ferenda kan studiens eventuella
resultat uppfattas som verkningslöst. I det följande kommer inte ett de lege ferende
resonemang att eftersträvas. Anledningen är att rättsfrågorna i studien inte stärks av detta då
det endast är en rättsfrågas tillämpning som skall avgöras. Ett de lege ferenda resonemanget i
detta sammanhang riskerar att endast bli ett forum för författarens subjektiva tyckande och
egna åsikter.22

1.5. Avgränsningar

Först och främst är det lämpligt att poängtera att studien uteslutande är skriven utifrån ett
rättsvetenskapligt perspektiv. Detta innebär att alla övriga resonemang som eventuellt skulle
kunna höra samman med frågeställningarna men inte avser juridiskt motiverad argumentation
lämnas helt utan beaktande. Framhållas, bör även, att studien inom ramen för den
rättsvetenskapliga disciplinen har ett fokus på arbetsrättsliga problemområden vilket framgår
av frågeställningarna. Det innebär att det är ett arbetsmarknads och ett arbetsrättsligt
perspektiv som utgör det bärande fundament på vilket studiens innehåll byggs. Av
frågeställningarna framgår även att det är anställningsformer i LAS som är av intresse. En
noggrann läsare har redan förstått att detta inte är hela sanningen. De intermittenta

17 Det kan generellt sägas att positivism ger uttryck för ett splittrat samlingsnamn och förhållningssätt till hur
man kan resonerar kring metodproblems rättsliga legitimitet inom rättsvetenskapen. För ytterligare information
angående positivism se Heller, J. 2001. s. 118-128.
18 Se Heller, J. 2001. s. 191.
19 Malmberg, J. 1997. s. 21.
20 Ekerlöfs teleologiska metod söker uteslutande ändamålet för en specifik rättsregel. Analyser av gällande rätt
och dess specifika tillämpning utgör det primära syftet. Det är syftet och utfallet av rättsregelns tillämpning som
är väsentlig och gagnar rättsäkerheten. Se Heller, J. 2001. s. 176-182. Lehrberg, B. 2006. s. 195-198.
21 Malmberg, J. 1997. s. 22.
22 Malmberg, J. 1997. s. 19.
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anställningarna som extraherats ur LAS och tillämpas idag ligger utanför lagstiftningen och
det är i denna ambivalens som studien får bärighet. I och med att LAS är tvingande till
arbetstagarens fördel och de intermittenta anställningarna finns utanför lagstiftningen måste
rättsläget klargöras. I första hand jämförs anställningsformerna mot 4 § LAS. Konsekvensen
är att 2 § LAS i detta sammanhang blir mycket relevant då det på kollektivavtalsnivå kan
slutas avtal om regler som gäller bredvid LAS. Trots det kan inte i sammanhanget ses som
meningsfullt att närmare studera hur enskilda branscher genom kollektivavtal valt att
gemensamt reglera förekomsten och användandet av intermittenta anställningar.
Kollektivavtalen kommer av denna anledning att i stora delar lämnas därhän till förmån för
det materiella innehåll som lagen, oförändrad, fastställer utan påverkan av arbetsmarknadens
parter. Trots detta kan generella tendenser på kollektivavtalsnivå komma att beröras om dessa
har en stark anknytning till frågeställningarna. Innehållsmässigt betyder det att
kollektivavtalsregler kan behandlas i studien men inte utifrån dess innehåll utan endast utifrån
de riktlinjer som har en anknytning till frågeställningarna. Viss avgränsning måste också
göras inför den del av studien som kommer att behandla det avtalsrättsliga innehållet och
således har stark anknytning till civilrätten. I och med frågeställningarnas utformning är det
tydligt att det inte är ingående av avtal och alla rättsliga problem som kringgärdar dessa
rättshandlingar som berörs. I stället är det tolkningen av ett avtalets innehåll samt hur och på
vilka grunder detta innehåll tillkommer som är av intresse. Ett konstaterande blir att de delar
som har avtalsrättslig karaktär i studien endast kommer att utgå från vad som behöver
fastställas för att ge ett avtal ett rättslig bindande innehåll.

1.6. Disposition

Studien följer en generell disposition där ett större rättslig perspektiv och ett
arbetsmarknadsfokus successivt avgränsas genom en sammanhangsanalys för att nå det
rättsliga problemet. Detta uppnås genom att konsekvent belysa rättsområden med bärighet och
anknytning till frågeställningarna. Inledningsvis läggs stor vikt på de förändringar som
arbetsmarknaden anpassat sig efter under de senaste decennierna. Här är motivet att
användningen av atypiska anställningar speglar arbetsmarknadens förändrade kravbild.
Grunden för arbetsrätten är avtalet, utan bundenhet parterna emellan blir det svårt att rättsligt
vidta åtgärder. Mot detta påstående följer en del i studien som behandlar allmän avtalsrätt och
vilka riktlinjer som är gällande och generellt tillämpbara för arbetsrätten. Därefter kommer
stora delar av studien att fokusera på hur LAS skall tillämpas och vilken betydelse regelverket
har för arbetsmarknaden. Genom att inledningsvis beskriva de grundläggande dragen för LAS
övergår fokus allt mer mot regleringen som kringgärdar de atypiska anställningarna. Viktiga
begrepp och sammanhang beskrivs kontinuerligt för att påvisa regelverkets ändamål. Därefter
diskuteras intermittenta anställningar då dessa även är mycket betydelsefulla i förhållande till
frågeställningarna. Ett avsnitt som behandlar EU-rättens förhållande till atypiska anställningar
avslutar studiens informativa del. Därefter följer en analys av rättsläget vilken läggs till grund
för ett slutligt avgörande av frågeställningarna som presenteras som studiens slutsatser.
Avslutningsvis diskuteras brister och förtjänster i arbetet för att sammanfatta resultaten.
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2. Arbetsrättslig bakgrund

En tillbakablick några decennier i tiden, närmare bestämt till början av 1970-talet, visar att det
under denna tid genomfördes omfattande reformarbeten som kringgärdade den svenska
arbetsmarkanden. Den trygghet och det lugn som präglat svensk arbetsmarknad sedan
Saltsjöbadsavtalets ikraftträdande år 1938 var inte längre ett faktum. Detta fick bland annat
konsekvensen att lagen (1974:12) om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974. För
första gången i svensk historia fanns ett sammanhållet regelverk som behandlade
arbetsgivarens och arbetstagarens förpliktelser dem emellan. Lagstiftningen, som i sig var
komplett, var dock bara i sin linda och behövde snart en översyn, vilket även skedde. Den 1
april 1982 trädde således lagen (1982:80) om anställningsskydd i kraft och ersatte därmed den
tidigare lagstiftningen. I övervägande del var detta regelverk mycket snarlikt det tidigare. De
egentliga skillnaderna utgjordes snarast av att incitament för att tidsbegränsade anställningar
infördes.23 Det var med andra ord aldrig tal om att tidsbegränsade anställningar skulle
förekomma i den ursprungliga lagstiftningen. Reformarbetet fortsatte kontinuerligt av LAS.
År 1993 presenterades ett omfattande utredningsbetänkande för hela lagstiftningen.24 I
direktiven till utredningen framkom att regeringen vid tidpunkten inte var nöjd med hur de
tillfälliga anställningsmöjligheterna nyttjades. Ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv hade
man identifierat att svagare arbetstagargrupper enklare kunde träda in på arbetsmarknaden
med hjälp av en tidsbegränsad anställning. Konstaterandet låg till grund för att närmare utreda
om det bedömdes vara anledning att utvidga denna möjlighet.25 Utredningens materiella
innehåll bestreds inte under lagberedningen, följden blev att fler möjligheter att tidsbegränsa
en anställning möjliggjordes.26 Detta var på intet sätt slutet för den fortsatta lagstiftningen om
tidsbegränsade anställningar. Större förändringar genomfördes ännu en gång den 1 juli 2007
då man igen förändrade innehållet beträffande de tidsbegränsade anställningarna.27 Dessa
ändringar utgör idag tillämplig lag i sin senaste lydelse.28 Paradoxalt nog måste det framhållas
att lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och
arbetstagare med tidsbegränsad anställning trädde i kraft den 1 juli år 2002.29 Ett torrt
konstaterande är att man vid reformarbetet under år 1993 utökade lagreglerna i LAS för
tidsbegränsade anställningar för att hjälpa utsatta grupper in på arbetsmarknaden. Knappt tio
år senare införs en lag för att skydda dessa grupper från att inte särbehandlas på grund av sitt
anställningsavtals innehåll. Sedan dess har åtgärder och diskussion präglat debatten.
Arbetsgivarens intressen måste värnas men på samma vis måste även arbetstagarens
rättigheter beaktas.

2.1 Strukturomvandling på arbetsmarknaden

Generellt kan inte nationalstatens finansiella situation frikopplas från sysselsättningsgraden i
landet. Sverige är ett av världens rikaste länder även om landet inte längre ligger i topp. Detta
beror delvis på lyckliga tillfälligheter så som vår förmåga att effektivt nyttja våra naturliga

23 En form av provanställning infördes samt anställning vid tillfällig arbetsanhopning. Prop. 1981/82:71 s. 39-41.
24 SOU 1993:32 - En ny anställningsskyddslag.
25 Dir. 1991:118. s. 10.
26 Se speciellt SOU 1993:32 s. 263-271.
27 Märk väl att jag endast belyser de större materiella förändringarna i LAS beträffande visstidsanställningarna.
Samtliga övriga tilläggsförändringar som genomförts i LAS under årens lopp lämnas utanför resonemanget
eftersom dessa saknar bärighet och betydelse för studiens resultat.
28 Prop. 2006/07:111 s. 21-32.
29 Prop. 2001/02:97 och bet. 2001/02:AU6.
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resurser.30 Dessutom har grundläggande nationella värderingar, kultur, inställning till arbete
och vår öppenhet och tillit för förändringar haft en avgörande betydelse. Sverige har på senare
tid, i likhet med det flesta västeuropeiska ekonomier drabbats av strukturella problem. Trots
att läget ofta framställs som mycket dystert i media har Sverige en rad styrkor att bygga
vidare på. Här kan vårt stabila politiska system, vårt samhällsklimat med låga sociala
spänningar, vår samförståndsanda och vårt socialförsäkringssystem nämnas. Specifikt för
arbetsmarknaden är vår höga andel förvärvsarbetande kvinnor, vår arbetsmarknadsmodell, en
avsevärt större rörlighet jämfört med övriga europeiska länder, relativt välutbildad arbetskraft
och våra många stora multinationella företag.31 Naturligtvis finns problem, och flertalet av
dem härstammar från 1970-talet och har således inte lösts på snart fyra decennier. Att
problemen är strukturella är alltså iögonfallande. Ur en arbetsmarknadssynpunkt är det
relevant att notera att Sverige har för få företagare och för få medelstora företag. Sveriges
privata tjänstesektor är outvecklad och liten i förhållande till andra länders vilket gör att vår
tjänstexport inte är vad den borde vara. Sverige har sedan lång tid ett skattesystem som inte
uppmuntrar till utveckling och företagande vilket är ett allvarligt hot mot hela
välfärdssystemet. Av den anledningen kan förhållandet mellan arbetande och försörjda bli
alarmerande. En negativ utveckling i detta hänseende skulle ge upphov till ökade skattekrav
för att upprätthålla välfärden.32 Slutsatsen är att Sveriges arbetsmarknad i vissa avseenden
fungerar bättre än många andra länders men samtidigt präglas av problem. I övervägande del
beror detta på att en allt för stor del av befolkningen i arbetsför ålder inte befinner sig på
arbetsmarknaden. Den reella arbetslösheten är betydligt högre än den registrerade sett till
individers utanförskap och frånvara från arbetsmarknaden. Målet är alltså att genom
sysselsättningspolitiken uppnå största möjliga trygghet för individen och samtidigt största
möjliga omställningsförmåga.33 Dessa institutionella problem får efterverkningar i hela landet
och leder till en osäkerhet. För arbetsgivarna är personal en mycket kostsam investering men
nödvändig. För staten är sysselsättningen av sådan betydelse att området är en av de mest
prioriterade. I konflikten mellan statens önskan att upprätthålla hög sysselsättning och
arbetsgivarnas strävan efter kostnadseffektivitet får den enskilde arbetstagaren ofta notan.

2.2 Försiktighet

I och med den osäkerhet som dels vårt nationella system påbjuder och de flyktiga
förutsättningar som den globala gränslösheten tillhandahåller blir det svårt att på längre sikt
förutse framtiden. Utmaningen för arbetsgivaren blir att snabbt kunna anpassa sin verksamhet
till rådande förutsättningar. För att lyckas med detta blir den enskilde arbetstagaren intressant.
Genom en ökad användning av atypiska anställningar kan arbetsgivaren skapa sig en

30 Sveriges framgångar baseras på internationell interaktion. Under medeltiden bidrog tyska Hansan med
värdefull kunskap för att bygga upp stadsväsendet och bergsbruket. Under den svenska stormaktstiden var
Sverige världsledande beträffande export av metaller som gav oss förutsättningar att bedriva en effektiv
krigsmakt. Under 1700-talet dominerade Sverige järn och stål marknaden. Under 1800- och 1900-talet lades den
strukturella grund som gav Sverige ett försprång. Flera svenska framgångsrika industrier som byggde på sinnrika
patent skapades. Viktiga institutionella förändringar bidrog även till utvecklingen. I sammanhanget kan nämnas
införandet av folkskolan 1842, avskaffandet av skråväsendet 1846, antagandet av en aktiebolagslag 1848,
införandet av fri in- och utvandring samt fri rörlighet inom landet 1860, införande av fullständig näringsfrihet
1864 och genomförandet av en frihandelsreform 1865. Därtill genomfördes flera förändringar som stärkte
kvinnornas ställning. Från början av 1970-talet och två decennier framåt i tiden drabbas Sverige av svåra
strukturella problem. Som en konsekvens blir det hög inflation, återkommande devalveringar och svag tillväxt. I
OECD:s välståndsliga föll Sverige från en tätposition till att bli ett av de mindre rika länderna i Västeuropa.
Sedan dess har fluktueringar och osäkerhet präglat den svenska situationen. Se Ds 2009:21 s. 23.
31 Se Ds 2009:21 s. 24-26.
32 Se Ds 2009:21 s. 27-29.
33 Se Ds 2009:21 s. 66-72.
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arbetstagarbuffert som relativt snabbt kan frikopplas från verksamheten om detta blir
nödvändigt. Genom dessa individers rättsligt sett lösare anknytning till företaget kan
arbetsgivaren förändra personalstyrkan utan att behöva aktivera alla de procedurregler som
LAS kräver i dessa situationer. Tendensen är att arbetsgivaren genom användandet av
atypiska anställningar vidtar åtgärder i förebyggande syfte. Försiktighet har helt enkelt blivit
ledmotivet för effektivt företagande.

2.3 Hyr först anställ sedan

Ett annat förhållande som i stor omfattning påverkat arbetsmarknaden är avskaffandet av
arbetsförmedlingsmonopolet. Inte förrän år 1992 blev arbetskraftuthyrning i vinstdrivande
syfte tillåtet.34 Dessa företag hade funnits tidigare men etablerade sig efter avregleringen
mycket snabbt och fyller idag en avsevärd funktion för arbetsmarknadens transparens och
flexibilitet.35 Orsakerna till varför användandet av inhyrd arbetskraft kommit att bli så
avgörande motiveras ofta med flexibilitetsargumentet. Genom att lösa personalbehov med
inhyrd personal kringgås merparten av det arbetsrättsliga regelsystemet för det beställande
företaget. Endast de offentligrättsliga lagkraven behöver beaktas.36 Den mer personinriktade
arbetsrättsliga regleringen ansvarar bemanningsföretaget ensidigt för. Dessutom motiveras det
allt större användandet av inhyrd personal med möjligheterna att snabbt och kostnadseffektivt
genomföra förändringar och anpassa verksamheten efter ändrade marknadsförutsättningar.37

Den tillfälliga karaktären som inhyrd personal intar i förhållande till sina kollegor med
anställningsformer som är knutna till kärnverksamheten och som löper tills vidare får fler
konsekvenser. Genom bemanningsföretagens förmåga att kanalisera specifik kompetens och
vidareförmedla denna till beställande företag under begränsad tid gynnas samtliga parter.
Dessvärre är bemanningsföretagens verksamhet segmenterad och stor skillnad görs mellan
arbetstagare med specifik kompetens och dem utan.38 I dagens läge kringgärdas
bemanningsföretagens verksamhet av mycket debatt eftersom många upplever deras
verksamhet som tvivelaktig i förhållande till vår arbetsrättsliga lagstiftning. Inte minst därför
att regelverket ofta kan kringgås och på så vis minskar arbetsgivarens åtaganden gentemot
sina anställda. Visstidsanställningar blir också allt vanligare som en konsekvens av
arbetsförmedlingarnas verksamhet. Vilken rättslig ställning uthyrda arbetstagare har är inte
klarlagt vilket föranlett att reglering från EU nyligen föreslagits.39 Uppenbart däremot är att
bemanningsföretagens aktiviteter i hög grad påverkar arbetsmarknaden.

34 Detta genom lag (1993:44.) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. För ingående
information och bakgrundsinformation hänvisas till prop. 1992/93:218. bet. 1992/93:AU16.
35 Privat arbetsförmedling förekom redan i slutet på 1800-talet i Sverige. Det var först i mitten på år 1935 som
den då socialdemokratiska regeringen förbjöd det med hänvisning till de svåra oroligheter som händelserna i
Ådalen år 1931 inneburit. I korta drag strejkade arbetarna i Ådalen på grund av sänkta löner. Arbetsvilliga från
Stockholm hyrdes in från privata arbetsförmedlingar. Det strejkande blev så rasande över detta att de
arbetstagare som kommit från Stockholm greps av de strejkande och förhördes offentligt av den lokala
kommunistledaren anklagade för klassförräderi i något som närmast liknade en ståndrätt. Oroligheterna
eskalerade och militären kallades senare in, följden, att fem av de strejkande sköts till döds. Walter, L. 2005. s. 9.
36 Ett tydligt exempel härpå är arbetsmiljölagen 1977:1160 eller arbetstidslagen 1982:673 vars regler även måste
beaktas av beställande företag.
37 Se Walter, L. 2005. s. 35. se även Berg, A. 2008. s. 15-18.
38 Detta är ett uttryck för ett missgynnsamt förhållande. De arbetstagare utan relevant kompetens slussar runt och
uppnår aldrig någon egentlig trygghet enligt LAS mening annat än att det har ett fastställt arbetstidsmått i bästa
fall. De arbetstagare med specifik kunskap upplever däremot ofta det omvända. Genom sina kunskaper kan dessa
individer agera inom ett stort antal företag på kort tid och på så vis skapa sig ansenliga meriter samtidigt som
förhållandena är avsevärt bättre. Se Walter, L. 2005. s. 34-38.
39 Se närmare Dir. 2009:85 som avser implementering av rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs
ut av bemanningsföretag. Som exempel på arbetstagarnas rättsliga ställning se närmare AD 2003 nr 4.
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3. Avtalslagen och avtalsfriheten

Avtalet har varit en viktig del av ett organiserat samhällsliv under lång tid. Ur en ekonomisk
aspekt är avtalet i det närmaste oumbärligt. Som instrument för civilrättsliga förpliktelser
parter emellan är ett avtal eller avtalsförhållande i någon form ett absolut krav. Initialt var
pacta sunt servanda den förhärskande avtalsrättsliga princip på vilken avtalskontrahenterna
baserade sin bundenhet. I dagens samhälle är denna princip inte tillräcklig då komplexiteten
och mångfalden i möjliga rättshandlingar är allt för omfattande. Av den anledningen bör man
skilja på allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. För att göra någon form av uppdelning
brukar det medges att speciell avtalsrätt har en stark anknytning till ett specifikt rättsligt
område medan den allmänna avtalsrätten är just generell.40 En annan grundtanke är att
avtalsfrihet skall råda. Tanken är att parterna fritt skall kunna disponera över avtalets innehåll
och utformning.41 Även här har förändringar i samhället medfört inskränkningar.
Avtalsfriheten är inte längre lika utpräglad.42 Även om stora områden fortfarande i mycket
hög grad är dispositiva så gör sig indispositiva inslag allt mer påminda. Den allmänna
avtalsrätten tar sin utgångspunkt i avtalslagen, i det följande AvtL.43 I princip behandlar
lagstiftningen hur avtalsbundenhet uppstår, tredjemansförfaranden samt ogiltighetsgrunder då
avtalets innehåll inte kan göras gällande. För att AvtL skall fungera krävs att vissa formella
krav är uppfyllda. Dels måste det klargöras vem som får ingå avtal.44 Därefter tillmäts
innehållet i avtalet stor betydelse. I princip är avtalets innehåll underkastat avtals-
kontrahenternas egentliga vilja eller viljeförklaringar. Förutsägbarhetsrekvisitet tillmäts i
dessa sammanhang en mycket betydande legitimitet. Viljan i en rättslig kontext kan förklaras
som vad en förståndig person kunnat förutse och således även kontrahenten kunde förvänta
sig.45 Jämförelsevis har viljeförklaringsteorin en klart likvärdig utgångspunkt. Viljan att binda
sig är incitamentet för avtalets giltighet.46 Som en följd av att ett avtal sluts mellan två parter
förutsätts att parterna litar på varandra och de prestationer de skall utföra gentemot varandra.
Avtalsrätten benämner detta förhållande som god tro vilket är att anse som en allmän
rättsgrundsats.47 Den angivna viljeförklaringen får mot bakgrund av detta anses ha baserats på
de omständigheter som varit kända för parten vid tidpunkten för avgivandet. Vår nordiska
löftesprincip bygger på denna rättsliga konstruktion. Det förutsetts alltså att en part inte kan
göra invändningar mot sådant som avtalats om under förutsättning att god tro föreligger. I
annat fall skulle viljeförklaringen inte vara bindande och heller inte avtalet i sig.48

40 Exempel på speciell avtalsrätt kan vara avtalstyper så som hyresavtal, avtal beträffande fast egendom och
licensavtal. Dessa avtalstyper kallas även för kontrakt vilket gör att ordet kontraktsrätt även förekommer. Vanlig
är även att dessa avtalstyper innehåller vissa tvingande rekvisit och av den anledningen är att betrakta som
formalavtal. För en översiktlig genomgång se Ramberg, J. Ramberg, C. 2007. s. 19-21.
41 Se Malmberg, J. 1997. s. 58-60.
42 Skyddslagstiftning har införts där partsförhållandet är ojämt och en part uppenbart är svagare.
43 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
44 Inom civilrätten är grundantagandet att varje fysisk individ är ett rättsubjekt. Vilket möjliggör att den fysiska
individen har en rättskapacitet. Det är alltså tillåtet för den fysiska individen att begå rättshandlingar utifrån sin
egen person utan att någon skall ha åsikter om detta. Huvudregeln är att den som har rättskapacitet också har en
oinskränkt rättshandlingskapacitet. Undantag förekommer, bland annat rörande minderåriga enligt
Föräldrabalken (1949:381) 9 kap. 1 §. Dessutom har personer som står under förvaltarskap och psykiskt störda
reducerad rättshandlingsförmåga, Föräldrabalken 10-14 kap. Se Agnell, Malmström. 2007. s. 59-68.
45 Detta är fundamentalt ett uttryck för dels viljeteorin och tillitsteorin, båda samverkar för att bundenhet skall
uppstå. Viss kritik har riktats mot den rättsliga konstruktion som innebär dubbla subjektiva rekvisit som kommer
till uttryck i 6 § 2 st. AvtL. I övrigt överensstämmer det med både Hägerström och Olivecronas tankegångar. Se
Svensson, O. 1996. s. 180-184.
46 Se Lehrberg, B. SvJT s. 461-482.
47 Se exempelvis prop. 2001/02:134. s. 40-43.
48 Se Björkdahl, E, P. 2007. s. 216-217.
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Problem uppstår däremot när en avtalspart inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet
eller om ena parten uppträder i ond tro. Klandervärt beteende grundar sig på att en av
avtalskontrahenterna undanhåller eller förvanskar avtalets innehåll i väsentlig grad. Detta ger
naturligtvis upphov till rättsliga påföljder. Skall en part sanktioneras till följd av att denne
uppträder i ond tro krävs att denne har insett eller borde ha insett att vissa, för avtalet,
avgörande omständigheter varit förfelade.49 Ond tro måste hållas isär från ändrat
avtalsinnehåll som inträder när endera part genom nytt anbud avser att förändra
avtalsstatusen. Vid dessa tillfällen uppstår ett nytt avtal med nytt innehåll enligt det senaste
anbudet om detta accepteras. För att risken skall förflyttas från en godtroende kontrahent till
den i ond tro krävs ett samband mellan det felaktiga avtalsinnehållet och parten som
ansvarade för den delen av avtalet.50 Uppträder således en part i avtalsförhållandet i
överrensstämmelse med de ogiltighetsgrunder som redovisas i AvtL 3 kap. uppstår av
förståliga skäl heller igen bundenhet då avtalet tillkommer på ett kriminellt eller på annat
otillbörligt vis.51 Beträffande part som inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet träder
allmänna avtalsprinciper in. Huvudregeln är att avtalsparten måste bära konsekvenserna av att
den framtida händelseutvecklingen kan bli oförmånlig. Att avtal skall hållas måste vara en
förutsättning för att parterna verkligen skall kunna lita på att de uppfyller sina
avtalsförpliktelser.52 Naturligtvis finns undantag. Dessa riktar sig främst mot att
avtalsbalansen mellan parterna väsentligt rubbas på grund av en oförutsedd händelse utanför
parternas kontrollspann.

3.1 Ändamål

Som nämnts är AvtL en i huvudsak dispositiv lag var grundläggande syfte är att reglera
förhållanden som uppkommer mellan parter som ingår avtal med varandra. Att lagen ens
behövs beror till stor del på att tolkning av vad ett avtal egentligen innehåller oftast blir
föremål för tvist. För att kunna genomföra denna tolkning behövs rättsregler för att kunna
fälla avgöranden. Behovet av att kunna tolka ett avtals innehåll mot de materiella rättsreglerna
ger AvtL således legitimitet. Att indispositiva regler sedan gjort ett allt större intrång i
lagstiftningen har flera skäl. Syftet med fler tvingande rättsregler, och då inte minst i AvtL
som av hävd skall gestaltas av sin dispositiva karaktär, är för att effektivisera
rättstillämpningen.53 Skillnad måste göras mellan regler som behandlar omständigheterna vid
avtalets tillkomst och reglerna som inriktar sig på avtalets innehåll. Ogiltighetsreglerna 28-33
§§ AvtL riktar sig mot förhållanden vid avtalets tillkomst. Anledningen till separeringen beror
på att sanktionerna skiljer sig åt. För ett avtal som tillkommer under någon av
ogiltighetsgrunderna blir konsekvensen att avtalet i sin helhet förklaras ej gällande. Om
avtalets innehåll däremot får oväntade konsekvenser måste huvudregeln – avtal skall hållas –
eftersträvas vilket medför att jämkning av avtalet är den naturliga påföljden.54

49 Se Björkdahl, E, P. 2007. s. 144.
50 I AD 1998 nr 149 är ett förlikningsavtal beträffande turordningsregler tvistigt. Målet rör delvis ond tro mellan
parterna. Det refereras till AD 1994 nr 157 där menade domstolen att endera part inte skall vara bunden utav
enskilda uttalanden oavsett om dessa var i ond tro eller ej. I stället är det förlikningsavtalets som helhet och den
gemensamma partsviljan som bör vara av intresse. Enhetlighet om avtalsstatusen är det viktiga, något som inte
kan uppstå om ond tro föreligger. Kan även finnas anledning att studera AD 2000 nr 81 som behandlar svikligt
beteende som i allt väsentligt överensstämmer med avtal ingånget i ond tro.
51 I 28-31 §§ AvtL behandlas situationer så som våld, hot, tvång, svikligt beteende, trångmål, lättsinne och
beroende ställning vilka alla läggs till grund för att ogiltigförklara ett eventuellt avtal.
52 Ramberg, J. Ramberg, C. 2007. s. 186.
53 Malmberg, J. 1997. s. 82.
54 Malmberg, J. 1997. s. 83-85.
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3.2 Relevans inom arbetsrätten

Avtalsrättslig lagstiftning och avtalsrättsliga principer utgör grunden för hur ett
anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren träffas. Utan en utgångspunkt i de
riktlinjer som dessa rättskällor utgör skulle det bli svårt att avgöra ett anställningsavtals
giltighet. Det krävs helt enkelt avtalsrättsliga regler för att kunna tillämpa de rättsregler som
LAS baseras på. Detta eftersom LAS endast är tillämplig om ett anställningsliknande
förhållande mellan en arbetsgivare och en arbetstagare existerar.55 Utgångspunkten för att
kunna fastställa huruvida ett avtalsförhållande enligt AvtL föreligger är därav väsentligt för
att ens kunna närma sig LAS. Som fundament inför hur avtal görs gällande är alltså den
allmänna avtalsrätten högst betydelsefull inom arbetsrätten. För att kunna föra en juridisk
process måste parterna vara kända, osäkerhet härom kan inte föreligga, då ett anspråk inte kan
riktas mot en okänd samtidigt som tillämplig lag måste ha en adekvat anknytning till tvisten.
Dessutom är det personliga anställningsavtalet en rättshandling som hamnar inom ramen för
förmögenhetsrättens område och är att anse som en civilrättslig förpliktelse.

3.3 Speciellt om anställningsavtalet

Enligt principen om avtalsfrihet har både arbetsgivaren och arbetstagaren rätt att fritt välja sin
motpart i avtalsförhållandet. Tvång är med andra ord inte förenligt med ett personligt
anställningsavtal. Arbetsgivaren kan inte bli tvingad att anställa en viss arbetstagare på
samma vis som en arbetstagare inte kan bli beordrad att utföra arbete åt en viss arbetsgivare.56

För att ett anställningsförhållande skall kunna avslutas behöver reglerna i LAS åberopas. Det
skall i sammanhanget poängteras att parterna kan bryta sin samverkan sinsemellan med
omedelbar verkan och på så vis frångå det indispositiva skyddsregler som LAS stipulerar.
Konsekvensen av ett sådant beslut är att endera part måste bereda sig på att betala skadestånd,
både ekonomiskt och allmänt. Partsautonomin på arbetsrättens område är ett rättesnöre för
både arbetstagaren och arbetsgivaren.57 De existerar inga rättsliga formkrav som behandlar
hur anställningsförhållandet i praktiken skapas. I stället är det i många fall lagar som berör hur
vissa förhållanden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skall regleras som utgör de
väsentligaste rättskällorna för anställningsförhållandets tillkomst.58 Detta gör att de inte finns
några formella krav på hur bundenhet uttrycks mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Formkravet är med andra ord oväsentligt i sådan mån att de båda parterna avlägger
samstämmiga viljeförklaringar som går att åskådliggöra för en eventuell tredje part. Det är
alltså den relation som föreligger mellan parterna som i övervägande del också fastställer om
ett anställningsförhållande existerar, anställningsavtalet är på intet vis ett krav. Den rättsliga
följden är att ett anställningsförhållande kan uppstå på så lösa grunder som konkludent
handlande från båda parters sida.59 Om bundenhet mellan parterna uppkommer på ett
medvetet eller omedvetet vis saknar betydelse. Huvudregeln är, och förblir med stor

55 Om inte arbetsgivaren och arbetstagaren uttalat samstämmiga viljeförklaringar eller om någon av de två
parterna inte finns representerade i avtalsförhållandet kan inte LAS göras gällande enligt 1 § lydelse. För att
avgöra huruvida en part i avtalet är att betrakta som arbetstagare eller uppdragstagare vilket är en vanlig källa till
konflikter och vanligt förekommande se SOU 1975:1 s. 722-728.
56 Källström, K. Malmberg, J. 2006. s. 103.
57 Givetvis finns en rad inskränkningar i dessa rättigheter, främst betungande till arbetsgivarens nackdel. Värt att
beakta är diskrimineringslagen (2008:567), företrädesrätten enligt LAS, Inom den offentliga sektorn finns
dessutom regler i både Regeringsformen (1974:152) och lagen (1994:260) om statlig anställning.
58 Sigeman, T. 2010. s. 132-133.
59 Ett belysande exempel är AD 1999 nr 3 där det avgörs om en praktiktjänst egentligen var en vikariat-
anställning genom konkludent handlande. Det är också på sin plats att påpeka att den part som anser att ett
avtalsförhållande har annat innehåll också har bevisbördan. Se AD 1986 nr 24 och AD 1988 nr 56.
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sannolikhet, dock att parternas ömsesidiga vilja skall ligga till grund för
anställningsförhållandets omfattning. Anställningsavtalets betydelse skall inte ignoreras.
Genom avtalet förväntas båda parter, klart och tydligt, godkänna anställningens utformning
och gränserna för dess innehåll.60 Vid eventuell tvist tillmäter domstolen avtalet avsevärd
betydelse om det uppnår de krav på tydlighet som med fog kan krävas. I och med
anställningsavtalets undertecknande av de båda parterna måste det presumeras att båda parter
är införstådda med vad som krävs av dem. Tanken ligger i linje med rättsgrundsatsen pacta
sunt servanda då parterna måste kunna lita på varandra. En arbetsgivare och en arbetstagare
måste dessutom kunna känna tillit inför varandra annars fallerar anställningsförhållandet till
följd av att någon form av ömsesidig lojalitetsplikt bör föreligga. Givetvis skall det
framhållas, i enighet med löftesprincipen, att utgångspunkten för avtalsinnehållets
fastställande är när avtalet träffas.61 Förändringar mellan parterna härefter måste som
huvudregel ses som nya anbud varpå överenskommelser härom resulterar i förändrat
avtalsinnehåll och eventuellt även i ett nytt anställningsförhållande.

3.4 Ogiltighet och oskälighet

Genom införandet av 36 § AvtL gavs möjligheter till att både jämka och ogiltigförklara avtal
på en mycket bredare front än vad AvtL tidigare medgav.62 Vid tillämpningen av 36 § AvtL
prövas i första hand ett eller flera avtalsvillkor och inte avtalet i sin helhet.63 Finns ett
avtalsvillkor som vid en jämförelse av de mycket löst hållna rekvisiten och förutsättningarna
som 36 § AvtL medger föreligger därmed en stor chans att kunna tillämpa paragrafen.64 I och
med att det rör sig om en generalklausul tillämpas paragrafen på samtliga avtal och
avtalsliknande förhållanden inom hela förmögenhetsrätten så även på arbetsrättsliga
situationer och förpliktelser. Med det sagt måste det beaktas att generalklausulen inte kan
tillämpas hur som helst. Genom bland annat LAS medges materiella regler som skall
tillämpas i och med deras tvingande verkan innan 36 § AvtL kan åberopas. Exempelvis
behöver en arbetsgivare inte iaktta LAS regler vid hävning av ett anställningsavtal då hävning
föregås av allvarliga avtalshinder enligt AvtL regler.65 I motsats kan det sägas att rimligheten
i en skiljeklausul i ett anställningsavtal inte kan anses som ett oskäligt avtalsvillkor enligt 36 §
AvtL.66 Uteslutande är bedömningen domstolens att avgöra i det enskilda fallet. En tydlig
linje mellan vilka tillfällen AvtL kan tänkas ha företräde framför exempelvis LAS är mycket
svårt att uttala sig om. Genom 36 § AvtL kan det däremot konstateras att det finns ett skydd
mot otillbörliga avtalsvillkor med en generell tillämpbarhet även för arbetsrätten.

60 Vissa krav på tydlighet uppställs däremot. Vägledning kan finnas i de avtalsrättsliga reglerna om subjektiva
rekvisits betydelse. Viss vägledning kan även erhållas genom AD 1976 nr 23.
61 Malmberg, J. 2007. s. 211.
62 Båda paragraferna är uttryck för de generalklausuler som görs gällande i avtalsrätten.
63 Jämför med förutsättningsläran som fokuserar på den bundenhet som parterna genom sin ömsesidiga vilja gör
anspråk på. Skillnader häri ligger sedan till grund för att ogiltigförklara eller jämka avtalet. Förutsättningsläran
har delvis fått stå tillbaka som en konsekvens utav nyttjandet av 36 § AvtL. Se Von Post, C-R. 1999. s. 283-286.
64 Ramberg, J. Ramberg, C. 2007. s. 176-177.
65 AD 1993 nr 137 behandlar hävning av ett anställningsavtal. I och med att 30 § AvtL tillämpas kan de rent
formella procedurreglerna i LAS, så som underrättelse till arbetstagarens fack, skyldigheten att lämna
arbetstagaren besked och det tidsangivelser i exempelvis 30 § LAS bortses ifrån.
66 AD 2008 nr 29 rör en tvist om tillämpningen av en skiljeklausul i ett anställningsavtal kan jämkas eller lämnas
utan avseende enligt reglerna i 36 § AvtL. Domstolens resonemang stödjer inte kärandes uppfattning varpå talan
avslås dels därför att kärande ansåg att ett anställningsförhållande inte förelåg som en följd av klausulen.
Däremot följde ett resonemang kring om skiljeklausulen inte kan ses som betungande för en part som från början
befinner sig i en underlägsen ställning. Jämför här AD 1993 nr 141 som framhåller att klausuler av liknande slag
får tillämpas om höga krav på tydlighet vid avtalsslutandet föreligger.
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4. Lagen om anställningsskydd

Det har redan kort nämnts att nu gällande LAS är från år 1982 och ersatte således samma lag
från år 1974.67 Genom att de bestämmelser som tidigare funnits i kollektivavtal omarbetades
till lag skärptes vid tidpunkten tonen på arbetsmarknaden. Bara på de sju år som LAS från år
1974 tillämpades skapades en så pass omfattande rättsmedvetenhet att begrepp som skydd
mot obefogade uppsägningar och rimligt ekonomiskt skydd vid en anställnings upphörande
fick fäste.68 Att lagen omarbetades relativt snabbt berodde i övervägande del på
arbetsmarknadspolitiska skäl. Redan år 1977 tillsattes anställningsskyddskommittén vars
uppgift i stora drag gick ut på att revidera lagstiftningen, speciellt med fokus på de grupper på
arbetsmarknaden som ansågs svagare.69 Provanställningsinstitutet samt de tidsbegränsade
anställningarna var föremål för omfattande utredning samt lika så de deltidsanställdas
möjligheter.70 Som visats gav de tidsbegränsade anställningarna vid tidpunkten upphov till
debatt. Reformarbetet till LAS som görs gällande från år 1982 innehöll en diskussion rörande
behovet av att tidsbegränsa en anställning överhuvudtaget. Enligt dåvarande regler medgav 5
§ LAS att tidsbegränsade anställningar endast fick träffas för viss tid, viss säsong eller visst
arbete om det föranleddes av arbetets särskilda beskaffenhet. Dessutom fick visstidsavtal även
träffas vid praktikarbeten och vikariat. Reglerna gavs ingen tvingade verkan utan försågs i
stället med en semidispositiv spärregel.71 Konsekvensen blev att fackförbunden fick stort
reellt inflytande vid tillämpningen av visstidsanställningar. Principiellt tillämpades inte
anställningsformerna på ett tillräckligt tillfredställande vis.72 Motiveringen var att oro kring
att dessa anställningsformer riskerade att missbrukas och användas för att kringgå de tvingade
regler som LAS stipulerade.73 Facken kritiserades mot denna bakgrund för att inte på ett
tillfredställande vis medverka till gynnsamma avtalslösningar. Diskussionen utvecklades och
blev den hetaste stridsfrågan inför revideringen av dåvarande LAS. Att strikt tillämpa
huvudregeln missgynnar svagare parter och skadar sysselsättningen i sin helhet sades det. 74

Från fackets sida ansåg man att dessa påpekanden inte kunde styrkas och att det därför inte
kunde medges sådana eftergifter i förhållande till lagens ursprungliga ändamål. Diskussionen
om tidsbegränsade anställningar var på intet vis avslutat i och med de ändringar som
genomfördes vid införandet av 1982 års LAS.75 Ett ytterligare revideringsarbete med syfte att

67 Lagen (1974:12) om anställningsskydd omarbetades till följd av att arbetsmarknaden förändrades.
Lagstiftningen innebar initialt endast ett befästande av rättsutvecklingen. Den fria uppsägningsrätten hade
reducerats genom kollektivavtal där saklig grund för uppsägning ställts som krav. Dessutom hade regler kring
anställningsskyddets betydelse, uppsägningstider, turordningsregler, företrädesrätt och ekonomiskt skydd
behandlats utförligt. LAS från 1974 kodifierade således endast de tendenser som arbetsmarknadens parter redan i
omfattande grad brukade. En vägledande utgångspunkt hämtades från de kollektivavtal tjänstemännen i offentlig
sektor agerade utifrån. För en djupare analys se SOU 1973:7 s. 85-90. samt prop. 1973:129 s.25-30. även prop.
1981/82:71 s. 31-32.
68 Se närmare prop. 1981/82:71 s. 33.
69 Se Dir. 1977:102 för detaljerad information.
70 Beträffande deltidsanställda se Dir. 1978:52 och den delutrednings som berör behovsanställningarna finns att
tillgå genom att studera Ds A 1980:2.
71 Se närmare prop. 1981/82:71 s. 34-35.
72 Se närmare prop. 1981/82:71 s. 35.
73 Diskussionen rörde sig i huvudsak kring vad som kunde anses som mest berättigat. Att från fackförbundens
sida se tillsvidareanställningen som huvudregeln i LAS uppluckrad på grund av arbetsgivarparternas önskan, att
som det hette tillmötesgå, den nationella sysselsättningen. Hela sysselsättningskrisen föregicks av oktoberkriget
mellan Egypten, Syrien och Israel år 1973 och som en direkt följd bromsade OPEC-länderna exporten av olja.
Oljekrisen var ett faktum och en global lågkonjunktur som sträckte sig till början av 1980-talet började. Se
vidare prop. 1973:129 s. 145 för information om den svenska arbetsmarknaden.
74 Se här och i det följande prop. 1981/82:71 s. 35.
75 I det följande kommer förkortningen LAS endast att hänvisa till nu gällande lagstiftning. Det vill säga LAS
från år 1982.
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ännu en gång se över möjligheterna till att tidsbegränsa en anställning tillsattes.
Anledningarna var många. Dels hade visstidsdirektivet från EU en viss påverkan som gjorde
att rättsläget behövde en översyn.76 Dessutom kompletterades uppfattningen med anledning
av den promemorian som Arbetslivsinstitutets ålades att utarbeta från och med år 2000.77

Dessa förändringar gjordes gällande under år 2007 vilket fick till följd att de tidsbegränsade
anställningarnas utformning ändrades ännu en gång.78  Det kan kort konstateras att LAS blivit
ändrad ett flertal gånger utöver det nämnda och i övervägande del så är de paragrafer vars
materiella innehåll berör tidsbegränsade anställningar som är klart överrepresenterade.

4.1 Ändamål och omfattning

Att LAS skall ses som en skyddslagstiftning som i övervägande del är tvingande till
arbetstagarens fördel står klart med utgångspunkt i lagstiftningens historiska arv.
Arbetstagaren utgör också av hävd den svagare avtalsparten vid en avtalssituation vilket
påbjuder att ett utökat rättsligt skydd kan legitimeras.79 Motivet till att arbetstagaren skall
skyddas mot oförmånliga avtalsvillkor styrks av att arbetsgivaren presumeras ha bättre
kunskap om verksamheten och rättsreglerna. Dessutom är arbetstagaren direkt beroende av
arbetet för sin försörjning och livssituation i övrigt.80 Som en direkt konsekvens av
lagstiftningens tvingande natur skyddas hela arbetsmarknaden i stora drag av regelverket. I
realiteten är LAS även ett mycket viktigt instrument för att bibehålla en sund balans på
arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är av avsevärd betydelse för att statsfinanserna skall
fungera relativt tillförlitligt. För att kunna ha någon överblick över de förändringar och den
påverkan som arbetsmarknaden utsätts för behövs således ett stabilt regelverk som fastställer
de ramar som gäller. Arbetsmarknadens parter har sedan försetts med möjligheten att genom
semidispositiva lagstadgade möjligheter göra avsteg från ett stort antal tvingande regler i LAS
på både lokal och central nivå. Motivet till detta ställningstagande är att LAS måste kunna
nyttjas flexibelt då branscher skiljer sig åt i mycket stor omfattning. Ett viktigt påpekande är
här att lagstiftningen endast reglerar vad som är lägsta godtagbara standard, vilket gör att mer
omfattande åtaganden än vad lagstiftningen fastställer tillåts.81 I detta hänseende kan de
skyddande reglerna inte inskränkas. Vid en direkt konflikt mellan LAS skyddande regler i ett
anställningsavtal kommer felaktigheterna att förklaras ogiltigt eller jämkas till en skälig
nivå.82 Vill en kreativ part kringå regelverket med framgång måste de skyddande rekvisiten
tolkas tillräckligt extensivt utan att skada lagstiftningens skyddande ändamål.

76 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS,
UNICE och CEEP, vilket återkommer längre fram i studien.
77 Regeringen beslutade den 13 juli 2000 och den 4 oktober 2001 att Arbetslivsinstitutet skulle se över den
arbetsrättsliga lagstiftningen i vissa avseenden. Krav ställdes för att uppfylla krav på trygghet och inflytande för
de anställda inom ramen för en flexibel och effektiv arbetsmarknad. Förändringarna skulle syfta till att avtal på
ett förtroendeingivande vis skulle främja avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Då målet var att på lång sikt
generera en rättvis reglering av förhållandena på arbetsmarknaden. Se speciellt Ds 2002:56 s. 53-57.
78 I maj 2006 fattade riksdagen beslut om att LAS skulle ändras enligt de direktiv som framkom i propositionen
Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. För utrednings-
arbetets genomförande och propositionens innehåll se prop. 2005/06:185 samt bet. 2005/06:AU8, rskr.
2005/06:282.
79 Avtal som karakteriseras av en dominerande part benämns vanligtvis weak-party contracts och förekommer
även bland annat inom konsumenträtten och i försäkringsrätten.
80 Se prop. 1973:129 s. 191.
81 På samma vis som EU-rätten medger att regler genom avtal kan ges ett innehåll som går längre och är mer
omfattande än rättsregelns originallydelse, så kallat EU-dispositiv, medges även detta förfarande i LAS.
Tvingande regler kan alltså frångås om innehållet förändras till arbetstagarens fördel. För vidare läsning
beträffande detta se speciellt AD 2000 nr 115 och AD 1996 nr 149.
82 För en djupare förståelse för hur rättskipande instans resonerar i dessa fall se exempelvis AD 1978 nr 62.
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4.2 Tillämpning

För att få en förståelse för hur LAS är tänkt att generera det sociala skydd som avses med
lagstiftningen blir det inledande bestämmelserna vägledande. I 1 § LAS redogörs för lagens
tillämpningsområde. Först och främst medges att lagen skall gälla alla arbetstagare, både i
enskild och offentlig tjänst. Lagen omfattar således alla arbetstagare i generell mening. Dock
görs vissa undantag genom 1 § 2 st. punkt 1-4 LAS.83 Det är tänkt att LAS skall ha en
tillämpning som på ett rättvist sätt behandlar alla arbetstagare utifrån samma
grundförutsättningar. Lagstiftningen förväntas alltså inte medge materiella skillnader mellan
olika grupper av arbetstagare och branscher. För att detta skall gå att upprätthålla krävs att
parterna vet vilka rättigheter och skyldigheter de förfogar över.84 För att ens kunna göra denna
gränsdragning krävs en förståelse för vilka parterna är och hur de separeras från varandra. I
svensk rätt saknas en lagstadgad rättslig definition av vem som är arbetstagare. I stället
hänvisas, för en förståelse av begreppet, till relevanta förarbeten, praxis och doktrin.
Vägledning finns även i den civilrättsliga tolkningen av arbetstagarbegreppet. Viss
försiktighet för att entydigt tillämpa denna utgångspunkt skall dock företas.85 Arbetstagaren
behöver således frivilligt underkasta sig arbetsgivarens arbetsledningsrätt och utföra arbete
som faller innanför dennes kvalifikationsspann i utbyte mot en motprestation, oftast lön.86

Arbetstagarförhållandet måste även skiljas från uppdragsförhållandet. Vägledande för denna
bedömning blir att avgöra vem av de två parterna som tillhandahåller de signifikativa medlen
som behövs för att kunna utföra arbetet.87 Allmänna processuella principer påvisar att
bevisbördan vid tvist ligger hos den part som anser att ett avtal har ett annat innehåll än vad
som ursprungligen avtalats om.88 Att arbetstagarbegreppet är tvingande till arbetsgivarens
nackdel är en konsekvens av LAS skyddande ändamål. Hur parterna klassificerat ett avtal har
en mindre betydelse för tolkningen.89 I stället görs en objektiv helhetsbedömningen av
domstolen för att i en sammanvägning fastställa innehållet i avtalet. Motivet är att enskilda
parter inte skall kunna kringgå tvingande bestämmelser i lag genom att ändra benämningar.
Bedömningen tar sin utgångspunkt i samtliga avtalsvillkor och dessutom i avtalets faktiska
tillämpning parterna emellan.90

Arbetsgivarbegreppet har i rättstillämpningen fått en mindre betydande roll. En avgörande
anledning till detta är att arbetstagarbegreppet varit att anse som viktigare. Utgångspunkten
har varit att arbetsgivaren av hävd är motpart till arbetstagaren i avtalsförhållandet. Har väl
arbetstagaren identifierats borde det således inte vara speciellt komplicerat att avgöra vem
arbetsgivaren är.91 Ett uttalande visar att arbetsgivaren är den fysiska eller juridiska person

83 Undantas från LAS gör för följande kategorier, arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och
anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör
arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är
anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.
84 Se exempelvis Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 16-17.
85 Se närmare NJA 1982 s.784 och NJA 1992 s.631 som båda behandlar om vissa arbetsuppgifter medger att part
är att anse som arbetstagare vid tillämpning av specifik lagstiftning som ligger utanför den generella arbetsrätten.
86 För en diskussion om arbetstagarens ansvarsområde och kvalifikationsspann se närmare AD 1929 nr 29 vilket
är mer känt som 29/29 principen och påvisar arbetsskyldigheten omfattning för arbetstagaren.
87 Arbetstagarbegreppet finns utförligt beskrivet i följande utredningsbetänkanden. SOU 1975:1 s. 691-737. SOU
1993:32 s. 216-237. samt SOU 1994:141 s. 71-80.
88 För en redogörelse med anknytning till arbetsrätt se närmare AD 1986 nr 50.
89 Tvisten rörde just innehållet i ett avtal mot bakgrund av dess namngivning/klassificering. Se AD 1990 nr 116.
90 Flera rättsfall berör den objektiva tolkningen av olika anställningsavtal. För vägledning se exempelvis AD
1981 nr 18 samt AD 1981 nr 172. Värt att nämna är att domstolen tar hänsyn till den tolkning som eventuellt
finns genom kollektivavtal. Exempel härpå är AD 1988 nr 66 och AD 1994 nr 104.
91 Se Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 38-40.
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som träffat ett avtal med annan om utförande av arbete under sådana förutsättningar att ett
anställningsförhållande kan anses föreligga.92 För att LAS skall kunna tillämpas krävs alltså
att de formella kriterier som uppställs på en arbetstagare uppfylls och att ett
anställningsliknande förhållande existerar. Presumtion innebär då att motparten i
anställningsavtalet automatiskt blir att anse som arbetsgivaren. Ur tillämpningssynpunkt
måste det också nämnas att 2 § 1 st LAS ger uttryck för vilket förhållande lagstiftningen intar
gentemot övriga lagar. Det framkommer att LAS är lex superior men att annan mer specifik
lagstiftning skall tillämpas utöver vad lagen initialt medger om sådana krav föreligger.93

Dessutom är det värt att ännu en gång påpeka att 2 § st 3 LAS behandlar på vilket vis lokala
och centrala kollektivavtal får träffas. Den svenska modellens omfattning har sin kärna i
denna paragrafs materiella utformning.

4.2 Ogiltighet

LAS är som framkommit ett regelverk vilandes på civilrättslig grund. Att hävda sin rätt blir
således att föra en ogiltighets- och/eller skadeståndstalan mot den part som misslyckats med
att fullfölja sina förpliktelser. Någon straffrättslig konsekvens vid en lagöverträdelse mot LAS
kan aldrig komma ifråga. I 2 § 2 st. LAS härleds denna regel. I princip sägs att ett avtal som
upphäver eller inskränker en parts rättigheter enligt denna lag skall förklaras ej bindande.
Detta styrker antagandet att LAS i övervägande del är ett indispositivt regelverk som syftar
till att tillgodose, i första hand, arbetstagarens rättigheter. Anställningsavtal som ej
överensstämmer med de materiella regler som LAS medger kan, utan hinder, i domstol bli
ogiltigförklarade. Som en direkt följd härav återges i 36 § LAS att ett anställningsavtal som
tidsbegränsats i strid med huvudregeln, 4 § LAS, skall förklaras gälla tillsvidare på yrkande
av arbetstagaren.94 Konsekvensen är att arbetstagaren med utgångspunkt i domstolens
avgörande fortsätter sin anställning. Samtidigt kan allmänt skadestånd bli aktuellt.
Skadeståndsansvaret regleras huvudsakligen genom 38 § LAS. Dels framkommer det att
arbetstagaren har rätt till de förmåner som anställningen innebar samt att graden av
lagöverträdelsens allvarlighet även skall läggas till grund för ersättning.95 Arbetstagaren är
även bunden av de tidsgränser som 11 § LAS innehåller varpå brott här emot gör
arbetstagaren skadeståndsskyldig. Med vetskap om den avtalsrättsliga partsautonomin
behöver inte en arbetsgivare rätta sig efter en dom där en arbetstagare i princip tilltvingar sig
en fortsatt anställning med rättsliga medel.96 I dessa fall aktualiseras 39 § LAS som ger
arbetsgivaren en möjlighet att köpa sig fri via skadestånd till arbetstagaren. I huvudsak görs
39 § LAS gällande vid tvist rörande uppsägningar och avskedanden men gäller även om en
domstol framhåller att en visstidsanställning skall gälla tills vidare.

92 Detta uttalande gjordes av AD i ett mål som av förklarliga skäl hade stark anknytning till LAS och har därefter
varit vägledande för hur man skall närma sig arbetsgivarbegreppet. Se AD 1984 nr 141.
93 Detta gäller bland annat vid tillämpningen av lagen (1994:260) om offentlig anställning, lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning och när anställningsförordningen (1994:373) åberopas som då tillämpas enligt lex specialis.
94 Detta stadgas även i 5 § LAS då vissa angivna tidsgränser för hur länge en tidsbegränsad anställning får pågå
innan den övergår till en tillsvidareanställning finns. 36 § LAS är ett förtydligande av dessa regler och påvisar
även att arbetstagarens förmåner skall behållas till dess att tvisten är slutgiltigt löst. Tvist förs enligt de
processuella reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. Beaktande av reglerna rörande preskription
i LAS, 40-42 §§ LAS. Dessutom skall mål rörande 36 § LAS handläggas skyndsamt enligt 43 § LAS.
95 Här åsyftas vanligtvis ekonomiskt skadestånd som avser de ekonomiska förpliktelserna enligt det gällande
anställningsavtalet och allmänt skadestånd, även kallat kränkningsersättning, som är en ekonomisk ersättning till
den part vars rättigheter kränkts. Det allmänna skadeståndet står i proportion till graden av kränkning. Generellt
skall det sägas att det svenska rättsväsendets skadeståndsanspråk är mycket blygsamma. Se här närmare SOU
1993:32 s. 587-596. prop. 1993/94:67 s. 26.
96 Rättar sig inte en arbetsgivare efter en dom skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Rättegångshinder
för prövning vid domstol görs gällande. Jämför AD 1983 nr 142.
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4.3 Huvudregeln

Att ett anställningsförhållande skall gälla tills vidare presumeras i Sverige. Enligt 4 § LAS är
detta vår arbetsrättsliga huvudregel beträffande anställningsform.97 Signifikativt för
anställningsformen är att arbetsgivaren och arbetstagaren, som minimum, uppträder som om
att ett anställningsförhållande föreligger och att detta förhållande i sig inte har en bortre gräns.
Att anställningen inte är tidsbegränsad blir alltså det rekvisit som blir helt avgörande för att
avgöra om anställningsförhållandet har en varaktighet som gäller tills vidare. Genom att
arbetstagaren är tillsvidareanställd gäller också LAS fullt ut. Samtliga skyddsfunktioner är
kopplade till vilken anställningsform, det vill säga, arbetstagarens rättsliga position i
förhållande till LAS materiella innehåll. Anställningsförhållanden som inte är att betrakta som
gällande tills vidare kan åberopa alla regler i LAS.98 Oklarheter kring vilken anställningsform
som gäller för en arbetstagare brukar vanligtvis tolkas till nackdel för arbetsgivaren av den
uppenbara anledningen att denne är den starkare parten i avtalsförhållandet.99 För att en
anställning som gäller tills vidare skall kunna avslutas krävs att saklig grund för uppsägning
föreligger. Åsidosätter arbetstagaren sina skyldigheter mot arbetsgivaren och skadar det
ömsesidiga lojalitetsförhållandet kan även ett avskedande aktualiseras. Slutligen kan en
tillsvidareanställning avslutas genom att arbetsbrist uppstår. Anställningsformer som inte
gäller tills vidare omfattas av ovanstående grunder men är dessutom redan vid
anställningsavtalets tillkomst begränsade. I och med att en visstidsanställning upphör vid en i
förväg bestämd tidpunkt behöver således inte reglerna i LAS aktiveras. Ett skiljande från
anställningen är alltså inte nödvändigt.

4.4 Tidsbegränsade anställningars betydelse

Dagens rättsregler medger att undantag får göras från 4 § LAS. Huvudregeln behöver alltså
inte göras gällande under vissa förutsättningar. Undantagsgrunderna utgörs i dagens läge av
provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren
uppnått pensionsålder vid 67 år men vill fortsätta sin anställning.100 Av dessa kan en inbördes
uppdelning göras gällande. Provanställning, säsongsanställning och arbetstagare äldre än 67
år kan bara tillämpas under speciella förutsättningar och knyts hårt till dessa rekvisit. 101

Vikariat knyts mycket hårt till att en arbetstagare med denna anställningsform måste ersätta
en annan arbetstagare vilket är ett krav för giltig tillämpning. Allmän visstidsanställning är
den lösaste tidsbegränsade anställningsformen. Inga rekvisit behöver vara uppfyllda för att
arbetsgivaren skall kunna använda sig av anställningsformen. Beslutet att tillämpa
anställningsformen ligger även det väl inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. En
arbetstagare eller ett arbetstagarkollektiv kan således inte bestrida arbetsgivarens val att

97 Se exempelvis Adlercreutz, A. Mulder, B, J. 2007. s. 152. Källström, K. Malmberg, J. 2006. s. 115. Lunning,
L. Toijer, G. 2002. s. 123.
98 En avsevärd utjämning mellan de olika anställningsformerna har dock skett genom implementeringen av
Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av EFS,
UNICE och CEEP och Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Se även Ds 2001:6 s. 67-71.  Prop. 2001/02:97 s. 33-38.
99 Adlercreutz, A. Mulder, B, J. 2007. s. 152.
100 För att tidsbegränsa en anställning gäller 5 § LAS, provanställning ses som åtskiljt och regleras i 6 § LAS.
101 En provanställning får maximalt nyttjas i sex månader och skall därefter övergå i en tillsvidareanställning om
inte anställningsförhållandet upplöses innan dess. Säsongsanställningen är av naturliga skäl knutet till att arbetet
endast kan utföras under en viss säsong, är inte detta krav uppfyllt kan inte anställningsformen nyttjas. För de
arbetstagare som önskar kvarstå i anställning efter 67 år finns inga formella krav på arbetsgivaren att tillämpa en
tillsvidareanställning då arbetstagaren uppnått giltig pensionsålder och på så vis kan ta del av samhällets
trygghetssystem, det vill säga pensionssystemet.
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anställa enskilda arbetstagare på en allmän visstidsanställning på någon rättslig grund.
Möjligtvis kan det göras hänvisningar till att god sed på arbetsmarknaden skall beaktas och att
tillsvidareanställningen av den anledningen skall värnas. På senare tid har arbetsmarknaden
dock förändrats.102 Idag beskrivs arbetskraftens anknytning och deltagande på
arbetsmarknaden med hjälp av begrepp som flexibilitet och konkurrenskraft vilket får direkta
effekter för den enskilda arbetstagaren. Kärnarbetskraften definieras idag som de arbetstagare
som genom sin ofta specifika kunskap eller företagsspecifika kunnande blir oumbärliga för
arbetsgivaren. Det är i denna grupp som en tillsvidareanställning är norm och finansiella
resurser för exempelvis kompetensutveckling är vanligt förekommande. I och med denna
grupps nära anknytning till arbetsgivaren och relationen dem emellan blir skyddet starkare för
arbetstagaren som befinner sig i kärnarbetskraften.103 Utanför denna grupp finns de
arbetstagare som inte har samma starka anknytning till sin arbetsgivare. Till denna kategori
räknas alla de tidsbegränsade arbetstagarna, inhyrd personal och uppdragstagare.104

Grupperna som befinner sig i periferin åtnjuter inte samma trygghet genom sin anställning
som en arbetstagare i kärnarbetskraften.105 Numerär flexibilitet är ett av de effektivaste
medlen en arbetsgivare har för att snabbt förändra kostnadsbilden i organisationen vid
oförutsedda förändringar. Det är genom att anpassa arbetskraften storlek som en
sammansättning av både hårt knutna arbetstagare och arbetstagare med lösare anknytning
behövs. Distinktionen blir att avgöra gränsdragningen mellan å ena sidan arbetstagarens krav
på trygghet och arbetsgivarens krav på flexibilitet. Avvägningen är långt ifrån självklar. Från
lagstiftarens sida blir alla lagstiftningsförsök vägda mot andra möjligheter för arbetsgivaren
att lösa sin personalförsörjning för att möta kravet på flexibilitet. Ett troligt flöde är att
arbetsgivaren söker alternativa lösningar. Är regleringen kring uppsägning av
tillsvidareanställda arbetstagare allt för rigid är intresset för att anställa tidsbegränsat större.
Stramas sedan reglerna kring det tidsbegränsade anställningarna upp hårdare vänder sig
arbetsgivaren mot inhyrningsföretag eller uppdragstagare. Skenar kostnaderna för dessa
tjänster kan i västa fall arbetsgivaren lösa sin personaltillsättning genom nyttjande av
irreguljär arbetskraft.106 Oavsett vilken åtgärd som förespråkas så har arbetsmarknaden
förändrats så pass mycket att den numerära flexibiliteten på arbetstagarsidan är direkt
avhängig på dessa arbetstagares lösare koppling till arbetsgivaren.

4.5 Speciellt om allmän visstidsanställning

Att anställningsskyddet i LAS i övervägande del är kopplat till anställningsformen som löper
tills vidare är naturligt. Den historiska kopplingen är att anställningsformen var den klart
vanligaste vilket den trots allt fortfarande är idag. LAS väsentligaste incitamentet var att
skydda arbetstagaren mot omotiverade uppsägningar genom att kräva saklig grund för
uppsägning. Detta skydd gäller idag generellt för alla arbetstagare.107 Dagens regler
beträffande allmän visstidsanställning finns i 5 § LAS och är i huvudsak förenklade jämfört

102 Se närmare deltautredningens sammanfattning för en snabb överblick. SOU 1999:27 s. 9 -19.
103 Se SOU 2002:56 s. 198.
104 Se SOU 2002:56 s. 199.
105 Detta är en sanning med modifikation. En tidsbegränsad anställning kan i vanliga fall inte avvecklas innan
avtalet löper ut. Detta gör att en tillsvidareanställd med kort anställningstid i neddragningssituationer har ett
svagare rättslig skydd. Dessutom kan inlåsning medföra att arbetstagare inte vågar avbryta sin anställning av
rädsla för att missgynnas på sin nya arbetsplats på grund av turordningsreglerna.
106 Resonemanget bygger på kostnadseffektivitet där arbetstagarens trygghet tydligt kringgås genom alternativa
val som står till buds på arbetsmarknaden. Irreguljär arbetskraft syftar på individer som står utanför
arbetsmarknadens och i värsta fall även samhällets sociala skyddsnät. Se även SOU 2002:56 s. 200-203.
107 Vissa skillnader föreligger dock. Tidsbegränsat anställda har svårare att hävda vissa av sina rättigheter då
kvantitativa tidsgränser i vissa fall existerar för att kunna åberopa vissa paragrafer, exempelvis 25 § LAS.
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med paragrafens tidigare utformning.108 I reformarbetet menades också att tidigare
lagstiftning gav arbetsgivaren en möjlighet att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra
på ett sådant vis att arbetstagaren kunde vara tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare
under mycket lång tid. De olika tidsbegränsade anställningsformerna med sina specifika
rekvisit och förutsättningar kunde helt enkelt anpassas efter verksamheten på ett följsamt vis.
Konsekvensen blev att tryggheten för den enskilda arbetstagaren underminerades.109

Nackdelarna med tidigare reglering ansågs som uppenbara vilket ledde till förändringar. De
olika grunderna för att tillåtas anställa tidsbegränsat minskades avsevärt och termen fri
visstidsanställning infördes samtidigt som denna inte knöts till ett specifikt rekvisit. Tanken
var att arbetsgivaren fritt skulle förfoga över när denna anställningsform skulle tillämpas inom
ramen för de krav som angavs för att hindra missbruk.110 Slutsatsen var att införandet av fri
visstidsanställning och 14 månadersgränsen gav utökade möjligheter till att tidsbegränsa en
anställning och var avsevärt mycket enklare att förstå och tillämpa. Möjligheten att kombinera
och på så vis stapla tidsbegränsade anställningar på varandra ansågs även den reducerad.111

Kort härefter ändras sakinnehållet i 5 § LAS och det är bland annat rekvisitet fri
visstidsanställning som omarbetas. Motivet denna gång är att ytterligare förenkla
regelhanteringen, tillgängligheten och enkelheten för hur det materiella innehållet skall
tillämpas i praktiken. Det framhålls att de tidsbegränsade anställningsformerna är av avsevärd
betydelse på dagens arbetsmarknad för att arbetsgivaren skall kunna möta tillfälliga
arbetstoppar och ersätta tillfälligt frånvarande personal. Dessutom framhålls att den höga
arbetslösheten bland ungdomar och invandrare med lös förankring till arbetsmarknaden
gynnas av dessa anställningsformer och att LAS regler måste göras mer flexibla för att möta
arbetsmarknadens krav.112 Vid tidpunkten överges namnet fri visstidsanställning till förmån
för allmän visstidsanställning för att minimera risken att oklarheter avseende tolkningen av
ordet fri uppstår. Dessutom förändras tidsgränsen för när en allmän visstidsanställning skall
övergå till en tillsvidareanställning och anges i stället till två år under en fem års period.113

Kritik i detta skede riktades mot att en allmän visstidsanställning skulle övergå i en
tillsvidareanställning.114 Bland annat anfördes att regeln är orimlig då utgångspunkten tycks
vara att tidsbegränsade anställningar efter en viss tid har skapat ett behov och motiv till att
tillsvidareanställa. Detta gör att arbetsgivaren kan tvingas tillsvidareanställa personer när ett
sådant behov inte föreligger vilket gör att regeln genererar felaktiga konsekvenser. Att
administrera anställdas anställningstid ansågs dessutom leda till onödig byråkrati och
produktionsbortfall. Automatiska övergångar från allmän visstidsanställning till en
tillsvidareanställning tycks, enligt kritikerna, bygga på att arbetsgivaren missbrukar
anställningsformen trots att det i verksamheten skulle finnas ett utrymme för att

108 Tidigare reglering var relativt omfattande, detaljerad och krånglig. De olika förutsättningarna och tidsfristerna
hade knutits till de olika tillåtna formerna för att få göra avsteg från huvudregeln och tidsbegränsa en anställning.
Risk förelåg att arbetstagare och arbetsgivare i många fall tillämpade reglerna felaktigt. Otydliga regler tenderar
att skapa oklarheter som i förlängningen leder till tvister. Se närmare prop. 2005/06:185 s. 37-38. se även Ds
2008:56 s. 26-28 som är en sammanfattning av de rättsliga förändringar som gjorts under senare tid.
109 Se bland annat resonemanget i prop. 2005/06:185 s. 39.
110 Tidsramen angavs till 14 månader under en 5 års period. Motivet till längre anställningar som fortfarande
behövde tidsbegränsas hänvisades till arbetsmarknadens parter att själva lösa genom kollektivavtal som medges
med stöd i 2 § LAS. Se närmare remissinstansernas yttrande i prop. 2005/06:185 s. 40-46.
111 Prop. 2005/06:185 s. 47.
112 Prop. 2006/07:111 s. 21-22.
113 Prop. 2006/07:111 s. 23.
114 De följande var kritiska eller mycket kritiska till resonemanget, Högskolan i Kalmar, Skogs och
Lantarbetsgivareförbundet, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Tidningsutgivarna, Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare och TransportGruppen.
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tillsvidareanställa. Detta synsätt är djupt felaktigt framhölls det.115 Trots kritiken och de
framförda farhågorna ansågs förslaget motiverat. Att ha en maxgräns för hur länge en allmän
visstidsanställning får pågå gör att risken för att en arbetstagare skall utnyttjas minskar.
Tryggheten i att arbetstagarens intressen tillgodoses efter en viss tid står alltså i adekvat
proportion till LAS sociala skyddstanke och arbetsgivaren får anpassa sig. Önskan att stoppa
arbetsgivare från att fylla permanenta arbetskrafts behov med tidsbegränsat anställda måste
motverkas vilket gör att en annan konstruktion inte bör förespråkas.116 Dagens regler är alltså
utformade som så att en allmän visstidsanställning kan användas av arbetsgivaren när denne
anser att ett sådant behov föreligger. Kravet är dock att samma arbetsgivare inte kan anställa
en och samma arbetstagare på en allmän visstidsanställning under en period som överstiger
två år under en fem års period. Överskrider arbetsgivaren denna tidsgräns är anställningen per
automatik att betrakta som en tillsvidareanställning.

4.5.1 Syftet med anställningsformen

Reglerna om det tidsbegränsade anställningarnas betydelse är en av de mest omdiskuterade i
LAS. Under en 30 års period har en djup meningsskiljaktighet utvecklats beträffande
anställningsformernas syften och betydelse för arbetsmarknaden.117 I sammanhanget måste
även de arbetsmarknadsförändringar som fortlöpande genomförs beaktas. I dag kan ett
bemanningsföretag lösa tillfälliga personalbehov utan att arbetsgivaren behöver knyta
arbetskraften till sin verksamhet. Tanken med anställningsformen är helt enkelt att
arbetsgivaren skall ha en möjlighet att tillgodose sitt personalbehov när ett sådant behov
uppstår utan att behöva tillsvidareanställa personal och sedan tvingas beakta de formella
regler som uppsägning på grund av arbetsbrist innebär.118 Avsikten är att tillfälliga
personalbehov skall täckas genom en allmän visstidsanställning. Eftersom det saknas krav på
att arbetsgivaren skall redovisa skäl för att tillämpa anställningsformen spelar den allmänna
visstidsanställningen en betydelsefull roll.119

Tanken var och är inte att en allmän visstidsanställning skall tillämpas i stället för en
tillsvidareanställning om det finns utrymme för detta i en verksamhet. Stor misstänksamhet
har trots detta riktats mot att just tidsbegränsade anställningar kan pågå under mycket lång tid.
Att tidsbegränsade anställningar som omfattar lång tid, så kallade längsta anställningar inte
skulle var förenliga med huvudregeln om tillsvidareanställning har idag inget stöd.120

Kombinationer av olika visstidsanställningar eller användande av efter varandra rullande
visstidsanställningar karakteriseras dock som ett missbruk. Tidigare praxis medgav detta.121

Trots förändringen är det inte självklart hur rättsläget skall tolkas. Under åren 1993-1998 var

115 Prop. 2006/07:111 s. 27-28.
116 Prop. 2006/07:111 s. 29.
117 Se Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 195. Se även bet. 2008/09:AU7 s. 30.35.
118 Generellt kringgärdas uppsägning på grund av arbetsbrist av ett stort antal formella procedurer som inte går
att bortse ifrån då de är skadeståndssanktionerade. Turodningslistor måste upprättas, fackföreningar måste
kontaktas, varsel skall meddelas och förhandlingar enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
måste hållas. Dessutom är det inte speciellt ovanligt att uppsägningar på grund av arbetsbrist föranleder tvist. Se
exempelvis AD 1977 nr 159 och 1996 nr 144 för klargörande av betydelsefulla förhållanden.
119 Prop. 2006/07:111 s. 28.
120 Det har bekräftats att längsta anställningar inte inskränker 4 § LAS och därför är förenliga med
lagstiftningens syften. Se prop. 1996/97:16 s. 34-36. även prop. 1981/82:71 s. 118. Referens kan även göras till
AD 1990 nr 98 och AD 1997 nr 42. Det senare rättsfallet klargör att parterna i princip har fullständig frihet att
utforma anställningsavtalet så som de själva önskar så länge som tvingade regler i lag och kollektivavtal beaktas.
121 Vägledande i frågan var AD 1977 nr 17 som sedan respekterades vid ett stort antal avgöranden. Bland annat
AD 1984 nr 66 och AD 1994 nr 22. När så missbruksrekvisitet infördes för vikariat genom prop. 1996/97:16
förändrades synen på rättsförhållandet som blev att betrakta som ett missbruk.
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en renhållningsarbetare anställd på vikariat på samma företag vid 61 tillfällen och det senaste
hade pågått i 18 månader. Rättsfrågan var huruvida anställning var att anse som en
visstidsanställning eller en tillsvidareanställning. Domstolen hade att avgöra om blott antalet
anställningar under en period kunde utgöra tillräcklig grund för att anses som lagstridigt. I
detta fall blev utgången nekande.122 Detta motiverar reglerna som medger att en
vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning efter en bestämd tidsperiod måste
övergå till en tillsvidareanställning.

4.5.2 Beräkning av anställningstiden

I detta skede blir det avgörande att fastställa hur länge en anställning har pågått för att kunna
åberopa missbruksrekvisitet i 5 § LAS. Flertalet regler baseras på anställningstid, bland annat
uppsägningstidens längd, rätt till besked, företrädesrätt till återanställning, företrädelserätt till
högre sysselsättningsgrad, turordningsregler och rätten till skadestånd.123 Dessutom har
anställningstiden en viss betydelse vid fastställande av vilken anställningsform som föreligger
om domstol tvingas göra en helhetsbedömning i händelse av tvist. Hur anställningstiden skall
beräknas framgår i huvudsak genom att studera 3 § LAS.124 Snabbt inser man att innehållet är
ofullständigt. Slutsatsen är att det i lag inte finns fastställt hur anställningstiden skall beräknas
i alla de övriga fall som faller utanför 3 § LAS tillämpning. Förarbeten visar att anställningens
art eller omfattning saknar betydelse. Arbetstagaren kan helt enkelt tillgodoräkna sig
anställningstid oavsett om anställningsformen varit en tillsvidareanställning, tidsbegränsad
anställning, deltidsanställning, sjukdom, permittering och olika former av tjänsteledighet.
Lagregeln innebär också att arbetstagaren kan tillgodoräkna sig tidigare anställningstid hos
samma arbetsgivare även vid sådant arbete som faller utanför lagområdet som till exempel
beredskapsarbete.125 Hänsyn tas inte till arbetstidens faktiska omfattning utan beaktar endast
de dagar då ett anställningsförhållande kan anses ha förelegat. Det är alltså anställningstiden
som arbetstagaren utfört ett arbete åt arbetsgivaren som läggs till grund för dess omfattning.126

Begränsningar i hur långt tillbaka i tiden som anställningstid kan beräknas och således kan
göras gällande föreligger inte. Detta får avsevärd betydelse i framförallt situationer då
turordningen skall fastställas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det skall däremot
nämnas att vissa restriktioner görs gällande för hur arbetstid skall beräknas för tidsbegränsat
anställda.127 Vem som ansvarar för att tidigare anställningstid tas med i beaktande vid
fastställande av framförallt turordningsregler framkommer inte genom lagtexten. Däremot kan
det presumeras att det är arbetsgivarens som förvänts ha en fungerande administration för att
arbetstiden för de anställda blir korrekt registrerad. Detta eftersom arbetsgivaren sanktioneras
med skadeståndsansvar gentemot arbetstagare som ges en felaktig anställningstid i
turordningssammanhang.128

122 För rättsfallet i sin helhet se AD 2002 nr 2 med hänvisning till AD 1999 nr 7.
123 Aktuella paragrafer är följande, 11, 15, 22, 25, 25a, 26, 38, 39 §§ LAS. Se även Bylund, B, Elmér, A,
Viklund, L, Öhman, T. 2008. s. 42-43.
124 I paragrafen återges i huvudsak två specifika tillfällen som i annat fall hade kunnat komplicera beräkningen
av anställningstidens omfattning. Uppmärksamhet riktas mot koncernförhållandet men också situationen som
uppstår vid en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS.
125 Se prop. 1981/82:71 s. 117. och även Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 111.
126 Se AD 2001 nr 25 som behandlar hur anställningstid skall beräknas.
127 Genom 15 § 1-2 st LAS fastställs att en allmän visstidsanställnings och säsongsanställning omfattas av vissa
tvingade regler . En arbetsgivare som avser att avsluta dessa anställningar enligt det gällande anställningsavtalet
måste lämna besked om detta inom föreskrivna tidsramar. Detta sätts i relation till 25 § LAS där en kvantitativ
tidsgräns fastslås för att överhuvudtaget kunna räkna visstidsanställning för att ha rätt till återanställning.
128 Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 113.
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4.5.4 Sanktionsmöjligheter

För en arbetstagare finns det möjligheter att rättslig angripa en arbetsgivare som felaktigt
tillämpar en allmän visstidsanställning. Överskrids de tidsgränser som fastslagits för
anställningsformen skall anställningen räknas som en tillsvidareanställning. Vissa
reservationer måste dock i detta sammanhang göras. Dels kan det vara så att vissa formella
krav på en arbetstagare måste vara uppfyllda för att en tillsvidareanställning skall kunna
erbjudas.129 I dessa fall kan anställningsformen av naturliga skäl inte omvandlas. Viss hänsyn
måste också tas till en arbetsgivare i god tro. I dessa fall kan överläggning mellan parterna
resultera i en förlikning. Det är således inte nödvändigt att arbetstagaren stämmer i domstol
för att åtnjuta sina rättigheter om det exempelvis skett ett misstag som parterna själva kan
lösa. Skulle tvist mellan arbetstagaren och arbetsgivaren aktualiseras beträffande
anställningsformens egentliga utformning kan två lösningar göras gällande. Arbetstagaren kan
yrka på att domstolen skall fastställa att anställningen skall gälla tills vidare samt kräva både
ekonomiskt och allmänt skadestånd.130 Vill arbetstagaren å andra sidan inte ha en
tillsvidareanställning utan i stället önskar avsluta anställningsförhållandet med arbetsgivaren
kan anspråk på lön under uppsägningstiden krävas samt allmänt skadestånd för brott mot
LAS. I dessa fall bör en arbetsgivare i god tro ha ett relativt omfattande rättskydd om
bevisningen räcker. Om arbetstagaren inte vill åberopa rekvisiten i 5 § LAS kan det även
hänvisas till 36 § LAS. Här prövas förutsättningarna och innehållet i det faktiska
anställningsförhållandet på en mer generell grund jämfört med endast de tidsmässiga krav
som 5 § LAS ger uttryck för.

5. Intermittenta anställningar

Vid sidan av de anställningsformer som regleras med hjälp av LAS förekommer även ett antal
som får ses som hybrider. Anställningsformer som inte präglas av ett varaktigt
anställningsförhållande även om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna förblir de samma
benämns intermittenta anställningar. Generellt sett är dessa exempel på atypiska
anställningsformer men de intermittenta anställningsformerna skiljer sig på några avgörande
punkter från tillsvidareanställningen och de övriga visstidsanställningarna. Först och främst
föreligger bara ett anställningsförhållande den tid då arbetstagaren utför ett arbete åt
arbetsgivaren, vid de tillfällen när arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete existerar inget
anställningsförhållande. Detta innebär också att något fast arbetstidsmått för de arbetstagare
som anställs intermittent inte kan definieras. Detta kan jämföras med de anställningsformer
som regleras genom LAS. I samtliga av dessa fall föreligger ett varaktigt anställnings-
förhållande oavsett om arbetstagaren är närvarande eller ej. Att det förekommer olika
intermittenta anställningsformer har troligen att göra med att tidigare lagstiftning tillät
liknande anställningsformer men dessa var knutna till speciella rekvisit. 131 Generellt tillämpas
intermittenta anställningar i verksamheter som är personalintensiva med låg förändringstakt.

129 Malmberg, J. 2006. s. 118.
130 Se närmare AD 2004 nr 58. Tvisten rör tillämpligheten av 5 § LAS i förhållande till särreglerade
författningsbestämmelser i högskoleförordningen. Den rättsliga prövningen avsåg att fastställa huruvida
speciallag har företräde framför allmän lag. Högskoleförordningens bestämmelser om ledigkungörande av
anställning och om hur anställningsärenden skall genomföras meddelas med stöd av föreskrifter som avviker
från bestämmelsen i 5 § 2 st. LAS. I högskoleförordningen anges att regeln inte står i strid med LAS och av den
anledningen skall anställningen vara att anse som en tillsvidareanställning samt att skadestånd skall utdömas.
Referens är även prop. 1996/97:141 s. 34.
131 Genom revideringen av 1976 år LAS infördes rekvisit för att tidsbegränsa en anställning. Här nämns bland
annat viss tid, visst arbete, eller viss säsong som sätts i relation till arbetets särskilda beskaffenhet. Ur dessa
rekvisit utvecklades de intermittenta anställningarna. Se prop. 1981/82:71 s. 118-123.
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5.1 Kollektivavtalets betydelse

Den individuella arbetsrätten är ensidigt tvingande till arbetstagarens fördel.132 Dessa
rättsregler kan inte inskränkas från arbetsgivarens sida utan att skadeståndsanspråk kan riktas
mot denne. Den kollektiva arbetsrätten, som är utmärkande för den svenska modellen, medger
däremot att inskränkningar kan godtas som gynnar kollektivet till nackdel för enskilda.133

Dessutom möjliggör denna kollektivavtalslösning att arbetsmarknadens parter snabbare kan
anpassa regelverket till sina branschspecifika förutsättningar. Denna möjlighet att sluta
kollektivavtal medges genom 2 § LAS. Kollektivavtalet tillskrivs även det en tvingande
verkan så snart det görs gällande mellan parterna. Personliga avtal med enskilda arbetstagare i
strid med kollektivavtalet riskerar därav att ogiltigförklaras. I svensk rätt presumeras det
nämligen att kollektivavtalets tvingande verkan har till uppgift att skydda enskilda
arbetstagare mot att bli påtvingade sämre villkor än vad som följer av kollektivavtalet.134 Att
avvikelser genom kollektivavtal beträffande tidsbegränsade anställningar får förekomma visar
2 § 2 st. LAS.135 De intermittenta anställningsformerna motiveras med utgångspunkt i
möjligheten att via semidispositiva avtal avvika helt eller delvis från LAS. Det är således
möjligt att försämra den grundtrygghet som LAS exempelvis fastställer på vissa områden.
Detta jämkande från båda parters sida fungerar i huvudsak mycket väl. I fallet med
intermittenta anställningar kan detta däremot ifrågasättas. Å ena sidan kan en anställning som
i egentlig mening saknar arbetsinnehåll då ett arbetstidsmått inte är fastställt passa
arbetsgivaren och vissa arbetstagare mycket väl. Men å andra sidan är det rättsliga skyddet för
hur anställningsförhållandet egentligen ser ut svårtolkat. Arbetstagarparten kan med enkelhet
antyda att intermittenta anställningsformer legitimeras för att kringgå 4 § LAS.

5.2 Timanställning och behovsanställning

Vanligt förekommande är att arbetsgivaren använder sig av arbetstagare som varken erbjuds
en tillsvidareanställning eller en anställning som överrensstämmer med 5 § LAS utan i stället
anställer per timma eller vid behov. Dessa arbetens omfattning är ofta återkommande men
saknar ett fastställt arbetstidsmått. I och med att arbetstagarens arbetstidsmått endast står i
relation till det behov arbetsgivaren har av den tim- eller behovsanställde vid den aktuella
tidpunkten blir anställningsförhållandets innehåll svårt att definiera. Generellt presumeras att
sådan tid som arbetstagaren inte utför arbete åt arbetsgivaren inte skall räknas som
anställningstid eftersom ett anställningsförhållande inte existerar vid dessa tillfällen. Detta
gäller dock bara om arbetstagaren – genom ett fritt val – kan avböja ett erbjudet arbetstillfälle.
Motsatsen, det vill säga, måste arbetstagaren stå till arbetsgivarens förfogande och måste
denne acceptera varje erbjudet arbetstillfälle liknar förhållandet i fråga mer en
beredskapstjänst och anställningsförhållandet skall i så fall ses som sammanhängande.136 Helt
avgörande för arbetstagare i intermittenta anställningar är arbetsgivarens kallelse.
Bundenheten följer avtalslagens konstruktion och i situationen där arbetstagaren kan välja att
anta erbjudet arbete uppstår ett nytt anställningsförhållande vid varje enskilt tillfälle. I princip
innebär detta att en tim- eller behovsanställning som gestaltas av arbetstagarens vilja innebär

132 Källström, K. Malmberg, J. 2009. s. 163.
133 Källström, K. Malmberg, J. 2009. s. 164.
134 Malmberg, J. 1997. s. 119.
135 Avvikelser för hur en arbetsgivare eller bransch väljer att använda andra tidsbegränsade anställningsformer
förekommer inte bara i lag. I anställningsförordningen (1994:373) 9 § finns till exempel rättsliga grunder för hur
den statliga sektorn får tidsbegränsa en anställning utöver vad LAS medger. I och med att speciallagstiftning har
företräde framför allmän lagstiftning kan det ges rättslig legitimitet till dessa avvikelser utan att för den delen
LAS sociala skyddshänseende har blivit inskränkt.
136 Se Lunning, L. Toijer, G. 2002. s. 112.
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att varje enskilt arbetstillfälle blir att anse som fristående från tidigare tillfällen. Slutsatsen är
att en tim- eller behovsanställning inte är en giltig grund för att få tidsbegränsa en anställning
och eftersom det inte finns någon bortre gräns för hur många gånger arbetstagaren kan nyttjas
av arbetsgivaren presumeras det att anställningen gäller tills vidare.137 I sammanhanget blir
detta lite speciellt då en tillsvidareanställning generellt skall åtföljas av ett bestämt
arbetstidsmått. Dessutom har det konstaterats att anställningsförhållandet upphör efter varje
avslutat arbetspass. Tolkningen är att relationen mellan arbetsgivaren och den tim- eller
behovsanställde består på samma vis som arbetsuppgifterna är de samma. Så i LAS mening
finns inget varaktigt anställningsförhållande men i den praktiska vekligheten är det
annorlunda. När arbetsgivaren har ett behov som överrensstämmer med arbetstagarens vilja
börjar anställningsförhållandet att gälla igen. Att detta tillåts har sin grund i att det inte finns
någon lagstiftning som preciserar vilken tidsmässig omfattning som måste existera för att ett
anställningsförhållande skall anses föreligga.

5.3 Rättsläget enligt praxis

Tydliga rättsfall som berör enbart intermittenta anställningar är få. I sammanhanget är ett
domstolsavgörande som behandlar hur långt i tid räknat ett anställningsförhållande egentligen
var. Rättsfrågan var hur den tid då kärande part inte omfattades av sin intermittenta
anställning skulle uppfattas för att kunna göra anspråk på återanställningsrätten enligt 25 §
LAS.138 Kravet är att tolv månader under de senaste tre åren är uppfyllt. Emellertid
framkommer det att endast den tid då tjänsteutövande arbete utfördes kunde göras gällande i
detta fall då arbetstagaren hade haft möjlighet att avböja erbjudet arbete. Det är i detta fall
uppenbart att stort fokus läggs på anställningsförhållandets egentliga innehåll och
arbetsgivarens rutiner. I och med att timanställningar var vanligt förekommande och
tillämpades på samma vis för samtliga arbetstagare som omfattades av denna
anställningsform rådde det inga tvivel om att endast anställningstiden vid varje enskilt tillfälle
kunde göras gällande. Detta är också det enda egentliga domstolsavgörande som i sak berör
anställningsförhållandet beträffande intermittenta anställningar. Ett avgörande rör förläggning
av arbetstid i förhållande till aktuella kollektivavtalsbestämmelser. Svarande part önskar
införa intermittent treskift varpå kärande part anser att detta strider mot kollektivavtalet.139

Tvisten rör sedan i huvudsak den arbetstidsförkortning som införs från arbetsgivarens sida
som enligt kärande strider mot kollektivavtalet.140 Avslutningsvis kan det nämnas att
intermittenta anställningar har en tendens att göra LAS väldigt svårtillämpad i enskilda fall.141

137 Denna presumtion får konsekvenser. Speciellt vid uppsägning på grund av arbetsbrist eftersom den tim- eller
behovsanställde måste beaktas i turordningen. I och med att anställningen gäller tillsvidare men saknar det
vanligen förekommande 40 timmar/veckan kravet på heltid blir anställningen i stället en tillsvidareanställning
utan något specifikt arbetsinnehåll. Detta ställer stora krav på arbetsgivaren vid beräkning av ackumulerad
anställningstid för de arbetstagare som har en intermittent anställning. Se även Adlercreutz, A. Mulder, B, J.
2007. s.159.
138 Tvisten rörde i huvudsak en anställd i Malmö kommun som under lång tid arbetat i hemtjänsten. Domstolen
gör en helhetsbedömning av anställningsförhållandet för att skapa sig en uppfattning om huruvida ett
anställningsförhållande kan ha ansetts föreligga även de perioder som inte omfattats av någon arbetsskyldighet.
Det framkommer att rutinerna och omfattningen av arbetet som kärande utförde i allt väsentligt överrensstämde
med kommunens riktlinjer för timanställning. Talan ogillas då anställningstiden inte kan tillgodoräknas. För
detaljerad information se AD 2008 nr 81.
139 Stupstocksregel åsyftar i princip en klausul med tvingande verkan som det inte går att göra avsteg ifrån.
140 Domstolen tvingas i målet ta ställning till partsavsikten då det inte uttryckligen framgår om stupstocksregeln
förhindrar arbetsgivaren från att införa en obetald rast mellan varje skift. Genom avtalstolkning fastslås att något
hinder för arbetsgivaren inte föreligger. Se närmare AD 2002 nr 16.
141 Här hänvisas till AD 2007 nr 88 som påvisar vad som händer och hur komplicerat det blir när i princip alla
regler av betydelse beträffande tidsbegränsad anställning måste beaktas samtidigt.
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6. EU-Rätt

Sveriges rättsutveckling kan inte längre bedrivas autonomt i förhållande till EU. Genom vårt
tillträde till EU förändrades Sveriges ställning avsevärt.142 I realiteten innebar detta att
Sverige måste anpassa sin nationella lagstiftning efter EU-rätten. För arbetsrättens del får
detta konsekvenser precis som på övriga rättsområden. Det måste också poängteras att
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte görs gällande längre då
Lissabonfördraget ersatt denna.143 Det är med andra ord Lissabonfördraget som nu mer utgör
den konstitutionella grunden inom EU. Genom det nya fördraget genomfördes en hel del
processuella och strukturella förändringar i den struktur utifrån vilken EU agerar.144 Viss
skillnad måste göras mellan EU-rättens rättskällor. Primärrätten utgörs av fördragen som är
direkt tillämpliga och således har direkt effekt i samtliga medlemsländer efter att de gjorts
gällande. Sekundärrätten härleds sedermera ur de primära rättsakterna i syfte att harmonisera
EU-ländernas lagstiftning.145 Målet är att upprätthålla och möjliggöra det övergripande målet
för fri rörlighet som unionen eftersträvar. Vanligtvis utfärdas direktiv för att likforma länders
rättsordningar. Detta är speciellt vanligt på arbetsrättens område där en mycket stor mängd
direktiv antingen implementerats eller transformerat för att passa i vårt nationella rättsystem.
Vanligtvis är det sedan Kommissionens arbete att bibehålla en kontrollerande verksamhet för
att försäkra sig om att de fördragsanslutna länderna lever upp till de åtaganden som de är
tvingade till. Ett av Kommissionens arbetsområden blir att föra talan mot länder som
missköter sig och stämma dem för fördragsbrott i EU-Domstolen som utdömer sanktioner för
att få länder som missköter sina åtaganden att bättra sig.

Av EU-rättens ofullständighet som rättsystem har EU-Domstolen fått en mycket betydande
roll. I sin strävan efter att skapa ett fungerande rättsystem används en bred arsenal av
rättsprinciper av mer allmän omfattning.146 Genom tillämpningen av dessa rättsprinciper
tolkar EU-Domstolen sina egna rättsakter analogt och extensivt för att täcka områden som är
av betydelse för rättsordningens eget existensberättigande.147 Av naturliga skäl förs en

142 Sverige anslöt sig partiellt till EES avtalet redan den 1 mars år 1992 även om avtalet inte trädde i kraft förrän
år 1994. EES avtalet införlivades i svensk lagstiftning genom lag (1992:1317) om Europeiska ekonomiska
samarbetsområde. Redan året efter lämnar Sverige EFTA och ansluter sig till EU den 1 januari år 1995. Som en
konsekvens av vår integrering till EU övertogs även det, för tillfället, aktuella regelsystemet kallat l’acquis
communautair. I princip innebär detta att Sverige accepterar att normgivningsmakt överförs till EUs institutioner
och att Sverige förpliktigar sig att följa de riktlinjer som gemenskapsländerna utarbetar.
143 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen syftar ursprungligen på Romfördraget från år 1957
som vid ett flertal tillfällen reviderats. Bland annat genom 1986 års Europeiska enhetsakt, Maastrichtfördraget
från år 1992 som var det egentliga EG-fördraget, Amsterdamfördraget från år 1997 samt Nicefördraget från år
2001. Lissabonfördraget gjordes gällande från och med 1 december år 2009 och ersätter därmed Romfördraget.
Dessutom ersätts EG-fördraget i och med Lissabonsfördragets implementering av EUF-fördraget som behandlar
funktionssättet för EU.
144 Genom Lissabonfördraget får parlamentet och ministerrådet utökade maktbefogenheter. EU får även en
representant som företräder hela unionen i utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor. EG-domstolen byter
namn till EU-domstolen och sedermera kallas även lagstiftningen från EU för EU-rätt och inte som tidigare för
EG-rätt. Dessutom försvinner pelarstrukturen i EU och dess funktion. För en uttömmande redogörelse se
närmare Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. (EUs officiella tidning 2007 C306/1),
prop. 2007/08:168 samt Ds 2007:48.
145 Se närmare Hettne, J. Otken, Eriksson, I. 2005. s. 25-30.
146 För en diskussion om EUs rättsprinciper och deras tillämpning se speciellt Hettne, J. 2008. s. 281-285.
147 Kritik har framförts mot EU-Domstolen som har beskyllts för att i för omfattande grad skapa rätten genom sin
aktiva rättstillämpning och utbredda användning av allmänna rättsprinciper. Kompetens som generellt skall
tillfalla politiker och förtroendevalda utnyttjas av EU-Domstolen på ett vis som är uppseendeveckande. För en
djup redogörelse se närmare, Wiklund, O. Juridisk Tidskrift. Nr 4 1995/96. s. 1075.
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diskussion om huruvida EU-rätten är positiv eller ej för Sverige. Ett ställningstagande är
knappast motiverat i detta sammanhang men det skall framhållas att det många gånger är
berikande att få influenser och idéer från andra rättssystem med annan rättshistoria.148 Initialt
har störst oro hysts kring EU-Domstolens tolkningsföreträde då dess rättsskipning jämfört
med vår nordiska rättstradition skiljer sig från vår på ett flertal avgörande punkter.149 Vår
arbetsrätt står alltså under ett direkt inflytande av EU-rätten och vår nationella lagstiftning
skall anpassas efter de normer som genom unionens försorg blir allmängiltiga för samtliga
medlemsländer.

6.1 Visstidsdirektivet

EU har utarbetat och utfärdat direktiv till skydd för arbetstagare som inte omfattas av en
tillsvidareanställning.150 Visstidsdirektivet behandlar uteslutande de anställningsformer som
är tidsbegränsade. För Sveriges del finns vissa reservationer som berör provanställningen,
säsongsanställningen och arbetstagare äldre än 67 år. 151 Syftet med direktivet är att poängtera
att tillsvidareanställningen är och kommer att fortsätta vara den generella anställningsformen
men att visstidsanställningar under vissa omständigheter svarar mot arbetsmarknadens behov.
Som definition av en visstidsanställning ger direktivet att anställningsavtalet måste ha ingåtts
direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Anställningsförhållandet skall fastställas på
objektiva kriterier, vara begränsat till ett visst datum, till en viss uppgift eller en särskild
händelse.152 Direktivets regler skall ses som allmänna principer att förhålla sig till vid
tillämpning av visstidsanställningar och får därmed en struktur jämförbar med tvingande
minimikrav. Arbetsmarknadens parter tillåts anpassa innehållet efter branschspecifika
förhållanden men i förgrunden skall hela tiden likabehandling mellan anställningsformerna
eftersträvas.153 På samma vis är direktivet tänkt att skydda visstidsanställda genom att
upprätthålla ett ramlagverk mot ett missbruk av på varandra följande anställningsavtal eller
anställningsförhållanden.154 Tanken är att en visstidsanställd inte skall kunna missgynnas
genom sin anställning bara på grund av att anställningsförhållandet inte är likställt med en
tillsvidareanställning. För att förhindra detta missbruk skall medlemsländerna genom sin
nationella lagstiftning i samråd med arbetsmarknadens parter förebygga och förhindra att
visstidsanställda anställs tidsbegränsat gång efter gång.155 Utvecklingen inom EU och
ansvarstagandet för unionsmedborgarnas sociala skydd omfattar alltså även de
visstidsanställdas rättigheter.

148 Se närmare Lambertz, G. Svensk Juristtidning. 2000. s. 245.
149 Sverige är i större omfattning beroende av förarbeten än vad EU är. Oftast finns endast en kort ingress i
lagstiftningen från EU som fastslår ändamålet och syftet för rättsakten. Därefter förväntas tolkningen i större
mån baseras på de EU-rättsliga principer och förfaringssätt som tillämpas. Se Edström, E. 2007. s. 29. Hettne, J.
Otken, Eriksson, I. 2005. s. 167-169.
150 Visstidsdirektivet åsyftar Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.
151 Provanställningen är en tidsbegränsad anställning men regleras av 6 § LAS och har således ett eget regelverk
att falla tillbaka på. Säsongsanställningen och äldre arbetstagare har båda ett rekvisit som gör de olämpligt att
tillämpa visstidsdirektivet fullt ut. Äldre arbetstagare regleras i 33-34 §§ LAS eftersom de är ett
specialförhållande då pensionsålder är uppnådd. Säsongsanställningen är av namnet beroende av just en viss
säsongsanknytning för att ens kunna tillämpas. Enligt klausul 2 skall visstidsanställda som har ett
anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande, enligt definitionerna i lagar, kollektivavtal eller praxis i
varje medlemsstat omfattas av direktivet men medlemsländerna beslutar om den specifika utformningen.
152 Se visstidsdirektivet klausul 3.
153 Se speciellt de tre första styckena i visstidsdirektivet under rubriken inledning.
154 Se visstidsdirektivet klausul 1b.
155 Se visstidsdirektivet klausul 5 som i detalj stipulerar en rad områden där förändringar kan medges för att
minimera risken för att visstidsanställda utnyttjas på ett otillbörligt vis på arbetsmarknaden. Sverige genomförde
förändringar i LAS i enlighet med klausul 5 punkt a och b.
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6.2 Rättsläget enligt EU-rätten

Så snart nya direktiv skall implementeras i medlemsländerna leder detta till frågeställningar.
Uttryck och formuleringar leder till tolkningssvårigheter samtidigt som räckvidden av den nya
lagstiftningen ofta behöver klargöras. Så var även fallet med visstidsdirektivet. EU-
Domstolen fick ta ställning till huruvida arbetstagare med ett stort antal efterföljande
visstidsanställningar kunde ta till vara på sina pensionsrättigheter.156 Målet behandlade
preklutionsfrister för att kärande part retroaktiv skulle kunna tillgodogöra sig förmåner som
tidigare varit exkluderade genom anställningens utformning. Talefristen skulle vara på sex
månader och skulle beräknas från slutet av varje tidsbegränsat avtal. Detta gjorde att tidigare
anställningar, även om arbetsgivaren varit den samma under lång tid, inte kunde åberopas.
Konsekvensen skulle ha blivit att hela den faktiska anställningstiden inte gick att åberopa trots
att ett stabilt, över tid, varaktigt anställningsförhållande förelegat. EU-Domstolen framhöll att
rättsäkerhetsprincipen innebär att preklutionsfristen måste gå att fastställa med säkerhet. I
detta fall blir det dock omöjligt ur arbetstagarnas synvinkel att tillvarata sina rättigheter.

”När det, som här, handlar om en serie avtal som ingås med jämna mellanrum och som rör samma
tjänst som omfattas av samma pensionssystem, är det dessutom möjligt att fastställa utgångspunkten för
preklusionsfristen med precision, anser domstolen. Den kan bestämmas till den dag då serien av avtal
har brutits genom att något av de förhållanden som kännetecknar ett stabilt anställningsförhållande inte
längre är för handen.”157

Ytterligare ett i sammanhanget mycket intressant rättsfall berör på varandra följande
anställningsavtal och kravet på objektiva grunder.158 Visstidsdirektivets ena huvudsyfte är att
förhindra missbruk av att tidsbegränsade anställningar tillämpas i följd i oändlighet. För att
förhindra detta framgår av direktivet att medlemsländerna måste vidta aktiva åtgärder för att
ett eventuellt missbruk enligt klausul 5 inte uppstår.159 Tvisten rör grekiska regler som
stipulerar att en visstidsanställning som inte förnyas inom 20 dagar är att anse som en ny
anställning trots att alla övriga omständigheter är likvärdiga varje gång. För offentliga
arbetsgivare förelåg dessutom ett förbud mot att tillåta en tidsbegränsad anställning att övergå
till en tillsvidareanställning. EU-Domstolens resonemang ogiltigförklarar båda lagreglerna.
Sanktionsmöjligheter skall endast finnas för att ett missbruk av visstidsanställningar skall
förhindras. Ytterst är det den nationella domstolen som fäller avgörandet men saknas
möjligheter att ogiltigförklara en otillåten tillämpning är lagregeln ogiltig.

”EG-domstolen dömer ut 20-dagarsregeln som oförenlig med direktivet. Visserligen definierar
medlemsstaterna själva när anställningar ska anses följa på varandra. Deras tolkning får dock inte
äventyra ramavtalets syfte eller verkan. Regeln är för rigid, menar domstolen, då den gör det möjligt att
anställa arbetstagare tillfälligt under flera års tid, eftersom de sällan har något annat val än att godta
avbrott på ungefär 20 dagar mellan varje anställning. På så sätt kan arbetsgivaren undvika att
anställningarna övergår till tillsvidareanställningar oberoende av hur många år arbetstagaren varit
anställd för samma arbete och oavsett att arbetsgivarens behov inte är tillfälligt utan tvärtom konstant
och varaktigt.”160

156 Mål nr C-78/98, Shirley Preston mfl mot Wolverhampton Healthcare NHS Trust m fl och Dorothy Fletcher
mfl mot Midland Bank plc, dom den 16 maj 2000. Finns även som en kort sammanfattning skriven av Ahlberg,
K. EU & Arbetsrätt. 2. 2000.
157 Citat hämtat från Ahlberg, K. EU & Arbetsrätt. 2. 2000. Tydligt är att EU-domstolen här lägger större vikt vid
det faktiska anställningsförhållandet än vad anställningsavtalets egentliga benämning stipulerar.
158 Mål C-212/04, Konstantinos Adeneler med flera mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), dom 4 juli
2006. Finns även en sammanfattning skriven av Lundblad, P. EU & Arbetsrätt. 3. 2006.
159 Se not 155. Det kan även nämnas att de val klausul 5 medgav omfattade införandet av objektiva grunder inför
förnyelse av en visstidsanställning. En övre sammanlagdgräns för sådana anställningar eller ett högsta antal
gånger som en visstidsanställning fick förnyas. För att uppfylla direktivet var varje nation tvingad att i varje fall
välja minst ett av kriterierna.
160 Citat hämtat från Lundblad, P. EU & Arbetsrätt. 3. 2006.
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”EG-domstolen klargör också att det faktum att det finns en allmän lagregel som förbjuder att
tidsbegränsat anställda tillsvidareanställs inom offentlig sektor inte är en objektiv grund för att förnya
tidsbegränsade anställningar. Regeln saknar nämligen samband med den aktuella verksamheten och
visar inte objektivt att förnyelsen är lämplig och nödvändig för att tillgodose ett verkligt behov. Om den
tilläts, skulle den innebära en risk för missbruk och åsidosätta både skyddet mot otrygga
anställningsförhållanden och principen om tillsvidareanställning som generell anställningsform.
Objektiva grunder är istället konkreta omständigheter som särskilt hänger ihop med en viss verksamhet.
De kan följa av arbetets natur eller av landets strävan att nå ett legitimt socialpolitiskt mål.”161

I två liknande rättsfall förtydligar EU-Domstolen rättsläget ytterligare.162 Tvisten rör
anställningsavtal av tidsbegränsad karaktär som förnyas enligt regler som liknar det
ovanstående målet. Enligt italiensk rätt skall en tidsbegränsad anställning övergå till en
tillsvidareanställning vid en specifik tidpunkt. I det aktuella målet undantas dock offentlig
sektor med hänvisning till att uttagningsprov krävs. EU-Domstolen poängterar här att regler
som innebär en selektering mellan visstidsanställningar och tillsvidareanställningar i offentlig
sektor tillåts. Fast endast under förutsättning att en likvärdig regel finns som förhindrar ett
konsekvent missbruk i dessa fall. För tillfället förefaller de italienska reglerna vara förenliga
med visstidsdirektivet. Ytterligare ett konstaterande görs med bakgrund i Mangold-domen
som med utgångspunkt i visstidsdirektivet och likabehandlingsdirektivet underkänner att en
visstidsanställning kan grunda sig endast på arbetstagarens ålder.163 Ytterligare en dom
redovisar rättsläget för hur visstidsdirektivet skall tillämpas.164 Tvisten rör i detta fall Irland
som inte lyckats implementera visstidsdirektivet som bestämt senast år 2001 utan först två år
senare vilket föranledde en ovisshet om tillämplig lag. Fackföreningen Impact företrädde ett
antal arbetstagare med visstidsanställning på offentliga myndigheter och hävdade att
arbetstagarna hade rätt till likvärdiga anställningsvillkor som de tillsvidareanställda. Tvisten
gick till den irländska arbetsdomstolen som begärde ett förhandsavgörande. En fråga rörde sig
om domstolen ens var behörig att pröva tvisten då ingen lag fanns att åberopa. EU-Domstolen
fann att så var fallet, annars skulle kärande part omöjligt kunna hävda sin rätt vilket skulle
skada den allmänna rättsäkerheten. Dessutom efterfrågades om klausulerna 4.1 och 5.1 hade
direkt vertikal effekt. Domstolen fann att klausul 4.1 är ovillkorlig och tillräckligt precis för
att kunna åberopas inför nationell domstol och därför har direkt effekt. Det gäller däremot inte
klausul 5.1 motivet tordes vara att länderna genom de valmöjligheter som klausulen medger
inte kan vara lika tydlig som klausul 4.1. Dock framhålls att lämpliga åtgärder måste vidtas
för att klausul 5.1 skall kunna göras gällande så att visstidsdirektivet syften uppnås.

161 Citat hämtat från Lundblad, P. EU & Arbetsrätt. 3. 2006.
162 Mål C-53/04 Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di
Genova e Cliniche Universitarie Conventzionate, dom 7 september 2006. samt Mål C-180/04 Andrea Vassallo
mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Conventzionate, dom 7
september 2006.
163 Mål nr C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm. Dom, 22 november 2005. Likabehandlingsdirektivet
syftar på Rådets Direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för
likabehandling. Domen är dessutom intressant av en annan tidigare nämnd orsak. Se not 147.
Implementeringsfristen för förbudet hade inte löpt ut när tvisten uppstod. EU-domstolen baserade således inte
sitt avgörande på tillämpningen av direktivregeln. Istället valde man att härleda domslutet ur den primärrättsliga
allmänna likabehandlingsprincipen genom att hävda att det var en allmän rättsprincip med samma innehåll.
Denna oväntade rättsliga upptäck lede naturligtvis till debatt. Återigen ifrågasattes om EU-domstolen genom sitt
agerande kunde gå utöver vad bindande men ej fullständigt implementerade rättsakter föreskriv. Frågor om
domstolens tolkningsutrymme och frihet var ett faktum. Högsta arbetsdomstolen i Tyskland,
Bundesarbeitsgericht, påvisade i senare avgöranden att den allmänna rättsgrundsatsen om åldersdiskriminering
måste ha företräde framför nationell rätt och om direktivet varit genomfört eller ej saknar således betydelse för
dess rättsverkan. Se Schlachter, M. EU & arbetsrätt. 1. 2008.
164 Mål C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister
for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality
and Law Reform, Minister for Transport, dom den 15 april 2008. samt Malmberg, J. EU & arbetsrätt. 2. 2008.
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6.3 Missbruk

För att belysa den konflikt som brukandet av tidsbegränsade anställningar ger upphov till
refereras till den skrivelse som TCO inkom med till Kommissionen. I skrivelsen behandlas
möjligheterna för att missbruka eller runda reglerna i LAS i avseende på de
anställningsformer som återges i 5 § LAS. Skrivelsen har sin grund i visstidsdirektivet som
föregick de senaste ändringarna i berörd paragraf.165 Enligt TCO har Sverige generellt haft ett
mindre lämpligt rättsligt skydd för de anställda som befunnit sig i en tidsbegränsad
anställning. I sin skrivelse lyfts dessa problem fram då vissa minimiregler enligt
visstidsdirektivet skulle implementeras för att förebygga ett missbruk.166

”I praktiken kan en arbetsgivare med de nya svenska reglerna t.ex. anställa en person under sex
månader i provanställning, följt av två år som vikarie och därefter två år i en allmän visstidsanställning.
Om man därtill lägger några månader i en säsongsanställning kommer referensperioden om fem år till
ett slut med möjligheter till nya rullande visstidsanställningar under ytterligare en femårsperiod. Med de
nya reglerna kan en arbetstagare teoretiskt vara anställd i rullande visstidsanställningar under en
obegränsad tid om arbetsgivaren t.ex. anställer personen per år max 4,5 månad som vikarie, max 4,5
månad i allmän visstidsanställning och 2 månader säsongsanställning samt med ett uppehåll om en
månad för årlig semester. Denna ordning med möjligheter till flera på varandra följande
visstidsanställningar utan objektiva skäl och utan spärrar mot missbruk utgör inte ett effektivt skydd mot
rullande visstidsanställningar.”167

Redan i lagberedningsarbetet framfördes dessa farhågor. Regeringen framhöll vid tillfället att
ovanstående kombination av olika anställningsformer skulle bli relativt ovanlig och först om
många arbetstagare omfattades av detta förfarande ansåg sig regeringen ha anledning att
pröva frågan på nytt.168 Vidare skriver TCO att flera länder tillåter visstidsanställningar utan
krav på objektiva skäl under längre tidsperioder än Sverige men i dessa fall finns en övre
gräns för sammanlagd anställningstid vid kombination av de olika anställningsformerna.
Enligt de svenska reglerna ställs inga krav på objektiva skäl vid användandet av allmän
visstidsanställning och en övre sammanlagd tidsgräns saknas.169 I det formella svaret från
Kommissionen framgår att åtgärder är önskvärda för att lösa problemet. Dels är inte
tillförlitligheten och tydligheten i den övre tidsgränsen för på varandra följande anställningar
för allmän visstidsanställning och vikariat fastställt. Dessutom finns inga vidtagna åtgärder för
att förhindra missbruk av säsongsanställningar samt när arbetstagaren fyllt 67 år. Av dessa
anledningar anses att Sverige misslyckats med att implementera visstidsdirektivet då det är
rättsosäkert att befinna sig i en visstidsanställning i nuläget.170

165 Visstidsdirektivet avser Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Det lagstiftningsarbete och förändringar som genomfördes med
utgångspunkt i aktuellt direktiv återges i prop. 2006/07:111 vars ändringar trädde i kraft 1 juli 2007.
166 Skrivelsen benämns, Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om visstidsanställningar i
Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.
167 Citat hämtat från, Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om visstidsanställningar i
Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. klagomål 2007/4835. s. 4.
168 Prop. 2006/07:11 s. 32-34.
169 Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om visstidsanställningar i Sverige innebär ett
bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE
och CEEP. klagomål 2007/4835. s. 4.
170 Se Europeiska kommissionens svar på klagomål 2007/4835. s. 4-5. Samtidigt hänvisas till artikel 258 EUF-
Fördraget. Sverige har en tidsfrist att beakta och en skyldighet att inkomma med synpunkter till Kommissionen.
Bortses från detta har Kommissionen rätt att lämna ärendet vidare till EU-Domstolen. I april 2010 har ärendet
ännu inte fått en rättslig avgörande.
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7. Analys

Som visats kan Sverige inte bedriva en sysselsättningspolitik som endast tar hänsyn till
nationella förhållanden. Även om globaliseringen påverkat arbetsmarknaden negativt i
mycket liten och endast i avgränsad omfattning så innebär inte det att Sverige kan frikoppla
sin arbetsmarknadspolitik från andra länders. Strukturomvandlingen påverkar det regelsystem
som reglerar arbetsmarknaden.171 Sedan början av framför allt 1990-talet har den svenska
arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Den offentliga sektorn som byggdes upp
under början av 1960- och 1970-talet behövde nedmonteras därför att kostnaderna för
välfärden inte kunde bäras av samhället. Samtidigt utökades användningen av atypiska
anställningsformer som ett svar på de krav på flexibilitet som arbetsgivaren efterfrågade för
att möta de nya förutsättningarna. I realiteten eftersträvades en kvantitativ flexibilitet.172

Arbetstagaren får, på dagens arbetsmarknad, ofta bära konsekvenserna av svikande
konjunktur och lönsamhet. Som en direkt konsekvens anpassas således det arbetsrättsliga
regelverket för att kunna tillmötesgå arbetsgivarnas behov. Ungefär samtidigt återetableras
den privata arbetsförmedlingen som varit förbjuden sedan mitten av 1930-talet.173 Utöver
möjligheten att nyttja atypiska anställningsformer har arbetsgivaren nu även en möjlighet att
hyra in arbetskraft. Inhyrda arbetstagares koppling till kärnverksamheten är den lösaste, på
laglig väg, godtagbara inom ramen för arbetsrätten. Som visats råder det även osäkerhet om
hur denna arbetskraft skall och får nyttjas utan att inkräkta på LAS. Att arbetsgivaren försöker
hitta lösningar för att hantera både långsiktiga och kortsiktiga personalbehov som ett svar på
arbetsmarknadens allt mer ökade komplexitet är i sammanhanget uppenbart.

Från 1990-talet och framåt drabbas också den svenska modellen av strukturella problem. Det
fackliga deltagandet sjunker från rekordnivåer och det svenska tvåpartssystemet riskerar att
urholkas. Dessutom är kollektivavtalen i just de fall som behandlar atypiska
anställningsformer helt avgörande. Samtliga regler som behandlar anställningsformerna är
semidispositiva i behandlade lagtexter i denna studie. Inskränkningar och förbättringar kan
alltså medges och det är fackförbunden som i samråd med arbetsgivaren drar upp gränserna.
Ett konstaterande är att arbetstagare som befinner sig i en anställningsform med lösare
koppling till arbetsgivaren i mindre omfattning är fackligt anslutna. Detta gör att
arbetstagarorganisationen kan välja att missgynna dessa grupper till förmån för de som är
anslutna och således också har en tillsvidareanställning med fastställt arbetstidsmått.174 Även
EU-rätten har intresserat sig för det rättsförhållande som arbetstagare som befinner sig i en
atypisk anställning upplever. Visstidsdirektivets riktlinjer implementerades således av
naturliga skäl i LAS. I fallet med de intermittenta anställningsformerna kan det vara
långdraget att åberopa eller försöka tillämpa direktivets regler analogt. I bästa fall kan vissa
generella riktlinjer för hur anställda som har visstidsanställningar överföras även på denna
grupp men troligen kan detta inte heller göras gällande. Hur nyttjandet av intermittenta
anställningar regleras verkar uteslutande vara och förbli en fråga som arbetsmarknadens parter
sinsemellan sköter genom kollektivavtal.

171 Se här och i det följande avsnitt 8.1.
172 Se avsnitt 8.2.
173 Se här och i det följande avsnitt 8.3.
174 Missgynnande av arbetstagare är generellt förbjudet. Det måste trots allt ifrågasättas om detta följs i samtliga
fall. I och med att kollektivavtalet har en generell giltighet även för de arbetstagare som inte är anslutna så länge
som dessa befinner sig innanför ramen för avtalsområdet. Ett antagande är att arbetstagarorganisationen hellre
gynnar och strider för sina betalande medlemmar och endast sekundärt hjälper de som automatiskt omfattas av
kollektivavtalet. Den negativa föreningsrätten är en rättighet på samma vis som den positiva föreningsrätten. De
arbetstagare som inte är kollektivavtalsanslutna och betalande riskerar med andra ord att få sina rättigheter
försämrade genom kollektivavtalet utformning till förmån för andra intressenter i organisationen.
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7.1 Anställningsförhållandet

Gränsdragningen mellan parterna för vilket anställningsförhållande, och i förlängningen
vilken anställningsform, som skall göras gällande ställer ibland till med problem. Det har
påvisats att det inte skall förekomma skillnader mellan en anställning som gäller tills vidare
enligt 4 § LAS och de tidsbegränsade anställningsformerna som görs gällande genom 5 §
LAS.175 I jämförelse med hur förhållandet är till de arbetstagare med en intermittent
anställning finns inga regler återgivna i lag. En hel del åtgärder har vidtagits för att likställa de
tidsbegränsade anställningsformerna med tillsvidareanställningen.176 Trots detta finns
fortfarande ett flertal frågetecken. Speciellt beträffande på varandra följande tidsbegränsade
anställningar. Här har TCO påvisat att Sverige eventuellt har införlivat visstidsdirektivet
felaktigt eftersom vissa faktorer som skulle förhindra ett missbruk bortsågs ifrån under
lagstiftningsarbetet. Att avgöra vilket anställningsförhållande som föreligger är klart enklare
om det endast handlar om en tidsbegränsad anställning kontra en tillsvidareanställning. I och
med den tidsgräns som finns återgiven i 5 § 2 st. LAS går det för arbetstagaren att åberopa
sina rättigheter med lagstöd.

Hur rättsläget ser ut för de arbetstagare i en intermittent anställning är mer oklart. Anta att en
arbetstagare anställs 1 juni år 2010 som timanställd för att lösa bemanningen över sommaren.
Under denna period, tre månader, arbetar arbetstagaren heltid. Därefter fortsätter
anställningsförhållandet under fyra års tid men präglas inte längre av ett arbetstidsmått som
motsvarar heltid. Detta innebär att det intermittenta anställningsförhållandet gäller tills vidare
detta eftersom det inte finns några regler som skyddar en arbetstagare i förhållande till hur
länge den intermittenta anställningen kan fortgå. Detta fastställs även i praxis. I det fiktiva
exemplet ovan kan man ställa sig frågan om arbetstagaren utför ett arbete som motsvarar ett
visst arbetstidsmått som varit varaktigt över tid. Om så är fallet talar allt för att anställningen
inte är intermittent utan att anställningsförhållandet i så fall skall uppfattas som en
deltidsanställning som gäller tills vidare. Speciellt, för de som omfattas av en intermittent
anställning, är att den tid då arbetstagaren inte befinner sig på arbetsplatsen inte uppfattas som
tid i anställningen. I jämförelse med arbetstagare som omfattas av en tillsvidareanställning
med bestämt arbetstidsmått och tidsbegränsat anställda föreligger ett anställningsförhållande
parterna emellan även om arbetstagaren skulle vara frånvarande av olika anledningar. Här
måste ett ställningstagande göras. I och med att en intermittent anställning anses avslutad efter
varje avslutat arbetspass upphör även anställningsförhållandet. Detta kan tyckas underligt
eftersom det konstaterats att anställningen gäller tills vidare. Det måste alltså tolkas på så vis
att parterna, arbetstagaren och arbetsgivaren, är överens om anställningens innehåll. Båda
accepterar att ingen tvingande arbetsskyldighet föreligger och av den anledningen inte heller
ett stadigvarande anställningsförhållande i LAS bemärkelse.

I praktiken är det dock inte så enkelt. En arbetstagare är beroende av sin inkomst för att kunna
verka i samhället och för att få livet att fungera. Detta kan innebära att arbetssituationen för
arbetstagaren i den intermittenta anställningen präglas av osäkerhet. I och med att
arbetstagaren inte i förväg kan förutse hur det kommande arbetet kommer att utformas uppstår
en intressekonflikt. Skulle arbete erbjudas när arbetstagaren exempelvis är disponibel för
annan arbetsgivare tvingas denne att avstå det erbjudna arbetet. I förlängningen påverkar det
den relation som den intermittent anställde måste upprätthålla med arbetsgivaren eftersom ett
anställningsförhållande i lagens mening inte föreligger. Skadas denna relation till följd av att

175 Se avsnitt 10.3 och 10.5.
176 Se avsnitt 10. och 12.1.
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arbetstagaren inte kan ställa sin arbetskraft till arbetsgivaren förfogande är sannolikheten stor
att arbetsgivaren ser sig om efter en lämplig ersättare. Slutsatsen är att arbetstagaren befinner
sig i en maktlös situation. Eftersom det inte finns några regler som på sikt skulle få
arbetstagarens anställning att övergå till en tryggare anställningsform inom ramen för LAS.
En uppsägning i detta fall är inte heller nödvändigt. I och med att det inte finns någon
tvingande arbetsskyldighet och något återkommande arbetstidsmått behöver arbetsgivaren
bara upphöra med att tilldela den intermittent anställde arbetstid. På sikt innebär detta att
någon inkomst från arbetsgivaren inte utbetalas. Relationen dem emellan är då avslutad utan
att reglerna i LAS aktualiserats. Enda hoppet är att en lucka i arbetsgivarens bemanning
uppstår som denne väljer att fylla med en arbetstagare som visat sig kompetent i sin
intermittenta anställning. Detta förfarande får antas vara vanligt förekommande men det finns
exempel där arbetstagare blir utnyttjade av arbetsgivare under mycket lång tid.177

7.2 Tolkning av anställningsavtalet

Enda egentliga möjligheten för den intermittenta arbetstagaren är att begära att få saken
prövad av domstol för att anställningsförhållandet skall ges ett annat innehåll om
arbetstagarparten anser att det föreligger felaktigheter.178 I dessa fall är det kärande part som
har bevisbördan för att ett annat anställningsförhållande kan göras gällande. Domstolen gör en
helhetsbedömning av hur anställningens arbetsinnehåll, varaktighet och omfattning ser ut.
Därefter jämförs det objektiva grunderna som blir karakteristiska för varje enskilt
anställningsförhållande med de materiella grunder som LAS innehåller. Grundläggande är att
arbetstagarens rättigheter inte får inskränkas utan grund vilket framkommer av 2 § 2 st. LAS.
I fallet med de tidsbegränsade anställningarna så erhålls dessutom kompletterande reglering i
5 § LAS och 36 § LAS. Beträffande de intermittenta anställningarna är det åter igen ingen
självklarhet. I och med att det presumeras att anställningen gäller tillsvidare utan att ett
arbetstidsmått existerar måste domstolen beräkna om den arbetade tiden räcker för att ett
arbetstidsmått kan och bör fastställas. I praktiken kan det med enkelhet bli så att arbetstagaren
uppfyller kraven för en deltidsanställning som gäller tillsvidare sett ur domstols-
perspektivet.179 Det skall också poängteras att skadeståndsansvar kan utdömas enligt 38-39 §§
LAS. En hänvisning till att spärregeln i 5 § 2 st. LAS kan tillämpas analogt för att styrka att
ett intermittent anställningsförhållande skall ges ett arbetstidsmått uppfattas som meningslöst.
I stället borde 2 § 2 st. LAS åberopas då innehållet häri stämmer bättre överrens med
ogiltighetsförklarande av anställningar. Ur arbetsgivarens perspektiv bör en intermittent
anställning av dessa anledningar inte användas i sådan omfattning att vissa enskilda
arbetstagares arbetstidsmått är såpass stabilt över tid att som minimum en deltidsanställning
kan styrkas.

7.3 Huvudregel och undantag

Ur arbetsgivarens perspektiv är intermittent arbetstagare en mycket förmånlig arbetskrafts-
reserv att nyttja. Dels eftersom inga egentliga förpliktelser föreligger annat än att ersättning

177 En anledning till varför arbetsgivaren kan tänkas föredra intermittenta anställningar beror på att dennes
skyldigheter är mycket få. Skulle inte tillräckligt med arbete existera blir det den enskilde arbetstagarens ansvar
att söka sig till arbetslöshetskassan för att trygga sin försörjning. Dessutom är arbetsgivarens åtagande
beträffande sjuklön reducerat till endast de tillfällen då arbetstagaren är planerad för arbete. Skulle sjukdom
drabba arbetstagaren under ej planerad tid faller ansvaret på försäkringskassan.
178 I princip finns två vägar att nå ett rättslig avgörande. Är arbetstagaren fackligt ansluten kan arbetstagar-
organisationen kräva förhandling med arbetsgivaren och sedan ta tvisten till AD. Är arbetstagaren inte ansluten
till en arbetsgivarorganisation lämnas stämningsansökan in i tingsrätt och överklagas därefter till AD.
179 Se avsnitt 10.5.2.
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skall utbetalas för arbetad tid.180 Den enda egentliga skillnaden mellan en intermittent
anställning och en tillsvidareanställning enligt LAS är att det saknas ett varaktigt och
fastslaget arbetstidsmått. I praktiken uppstår vissa tillämpningsproblem i detta hänseende
vilket får betydande konsekvenser. Arbetstidsmåttets omfattning legitimerar den tjänst som
arbetstagaren får betalt för att utföra. Eftersom ett arbetstidsmått inte existerar för en
intermittent arbetstagare legitimeras således heller ingen tjänst i LAS mening. I stället är det
mer som att tjänsten uppstår när arbetsgivaren behöver den intermittenta arbetskraften och
försvinner sedan när detta arbete är utfört. Behovet styr helt enkelt efterfrågan. Regelverket
kan således inte åberopas. Varslar en arbetsgivare om uppsägning på grund av arbetsbrist
skall turordningsreglerna i LAS beaktas. Detta innebär att samtliga arbetstagare skall
turordnas enligt SIFU-principen.181 Dessa regler tar inte hänsyn till vilket arbetstidsmått
enskilda arbetstagare har utan endast till hur lång tid anställningsförhållandet pågått. För
arbetsgivaren är det praktiskt att beräkna arbetstagarnas arbetstidsmått utifrån hel- och deltid
då det enklare går att bedöma hur många arbetstagare som blir berörda av uppsägningar. Det
samma gäller för de arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning då även deras
arbetstidsmått är förutbestämt. Klart värre blir det för de arbetstagare som har en intermittent
anställning. Ur arbetsgivarens synvinkel skall dessa turordnas enligt den egentliga
anställningstiden. Det vill säga endast sådan tid kan göras gällande då arbetstagaren varit på
arbetsplatsen. Dessutom måste det turordnas efter sin egentliga anställningstid trots att det
kanske i praktiken inte har något arbetstidsmått över huvud taget. Konsekvensen, rent
rättsligt, kan bli den att arbetstagare i en heltidsanställning och med bestämt arbetstidsmått
men med kortare total anställningstid kan sägas upp till förmån för en arbetstagare med en
intermittent anställning som helt saknar ett arbetstidsmått.182

I sin förlängning är det de arbetstagare som befinner sig i en intermittent anställning som får
en kraftig reducerad eller fullständigt indragen möjlighet till arbetstid. Sätts detta i relation till
diskussionen om de tidsbegränsade anställningarnas missbruk är detta problem minst lika
allvarligt. I och med att det inte finns någon minimilagstiftning för hur lite arbetstid som
behövs för att ett anställningsförhållande skall kunna göras gällande finns heller inga
möjligheter för arbetstagaren att hävda sina rättigheter annat än att vid domstol stämma sin
motpart. Till försvar för anställningsformen finns däremot argumentet att arbetstagaren kan
vägra att inställa sig till arbetsgivarens förfogande utan legitima skäl, något som en
arbetstagare med ett varaktigt arbetstidsmått inte kan. Denna osäkerhet från arbetsgivarens
sida leder till att personalbehovet måste tryggas med arbetstagare som genom sitt
anställningsavtal förväntas närvara på arbetsplatsen en viss bestämd tid. Sett till hela studiens
problemområde kan det konstateras att huvudregeln ryms inom ramen för undantaget. Det är
inte lagstridigt att använda sig av intermittent arbetskraft. Vad man däremot från
arbetsgivarens sida måste försäkra sig om är att anställningstiden, både i arbetad tid och tid i
anställningsförhållandet kan innebära att anställningsformen ges ett annat innehåll.

180 Med ersättning avses inte bara den faktiska bruttolönen utan även semesterersättning och liknande
lagstadgade förmåner som arbetstagaren har en rätt att erhålla.
181 Sist in, först ut är den arbetsrättsliga princip som i dessa hänseenden görs gällande. Kritik har riktats mot detta
förfaringssätt då det leder till en hög grad av inlåsning på arbetsmarknaden då arbetstagare inte vågar byta arbete
av rädsla för att var den som blir uppsagd på grund av kortast anställningstid.
182 Hur arbetsgivaren löser denna situation i realiteten kan jag bara spekulera i. Troligt är att den arbetstagare
som har en intermittent anställning också fråntas från turordningsreglerna helt och hållet. Detta eftersom det inte
finns någon arbetstid att egentligen göra neddragningar i eftersom ett sådant anställningsförhållande inte
föreligger. Konsekvensen blir ju närmast då att arbetstagaren har kvar sin relation till arbetsgivaren men
knappast kommer att efterfrågas till förmån för de arbetstagarna med bestämt arbetstidsmått. Allt för att minska
antalet arbetstagare som tvingas sägas upp då en uppsägning är en kostsam process för arbetsgivaren. I detta
hänseende kan den intermittent anställdes situation upplevas som relativt hopplös, på gränsen till rättslös.
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8. Slutsats

För att ett anställningsförhållande skall uppstå mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är
formkraven obefintliga. Anställningsavtalet är rättsligt på inget vis kopplat till att ett
dokument behöver upprättas. Däremot förenklar ett skriftligt avtal avsevärt de båda parternas
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. De riktlinjer som arbetstagaren förväntas följa och
omfattningen på arbetsskyldigheten visas genom avtalet. Arbetsgivaren kan också enklare
skydda sig i händelse av tvist om ett anställningsavtal som behandlar dennes obligatoriska
skyldigheter kan styrkas. Vad som visats är att ett anställningsliknande förhållande i många
fall räcker för att de båda parterna skall anses vara bundna till varandra. Föreligger ett sådant
förhållande blir LAS tillämpligt. Som visats är LAS i sin helhet en ramlagstiftning till fördel
för arbetstagarens rättigheter. Samtidigt präglas relationen mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren av partsautonomi. Grundtanken är att det är den vilja som parterna ömsesidigt
uttrycker genom rättshandlingen som skall gälla. Viljan har vissa begränsningar, i och med att
syftet med LAS är att skydda just arbetstagarens rättigheter blir lagstiftningen att jämställa
med rättsliga miniminivåer som inte kan inskränkas.183 Avtalsfriheten är alltså stor men
inskränkningar i det personliga anställningsförhållandet till nackdel för arbetstagaren kommer
att förklaras som ogiltiga av en domstol. Hit sträcker sig partsautonomin men inte längre. I
sammanhanget bör det även uppmärksammas att en anställning, enligt huvudregeln, skall
gälla tills vidare. LAS utformades utifrån denna grundtanke varpå skyddet knöts hårdast till
denna anställningsform. I förhållande till 5 § LAS och specifikt allmän visstidsanställning
uppstår en mindre konflikt. Som visats har diskussionen rörande tidsbegränsade anställningar
varit aktuell lika länge som LAS funnits. Även EU-rätten har reglerat rättsområdet. Dessutom
finns lagstiftning som förbjuder en särbehandling av arbetstagare som inte befinner sig i en
tillsvidareanställning. Ur detta perspektiv är det ingen formell skillnad på de rättigheter som
en visstidsanställning och en tillsvidareanställning åtnjuter. I realiteten, som TCO visat, är det
däremot inte så enkelt. Även om ambitionen är att olikheter inte skall föreligga verkar det som
om det trots allt finns betydande skillnader som får en direkt effekt på de berörda
arbetstagarnas livssituation.

För de intermittenta anställningar som förekommer på arbetsmarknaden är rättsläget klart mer
osäkert. Anställningar som bygger på ett anställningsförhållande som bara ges ett innehåll när
arbetsgivaren har ett behov av detta faller helt utanför LAS. Dessutom är det så att
intermittenta anställningar uppträder som blandningar av andra anställningsformer på
arbetsmarknaden. I och med att dessa inte är tidsbegränsade och att det inte finns någon övre
gräns för hur länge man som intermittent arbetstagare kan befinna sig i
anställningsförhållandet talar detta trots allt för att anställningen gäller tills vidare. Detta trots
att något egentligt och varaktigt, återkommande arbetstidsmått inte har definierats som är ett
av de utmärkande dragen för just tillsvidareanställningen. Detta gör att det är mycket svårt att
avgöra och tillämpa de kvantitativa skyddsregler som är så vanligt förekommande i LAS.184

Ytterst är det upp till domstolen att i varje enskilt fall göra en bedömning av hur
anställningsförhållandet ser ut. Detta öppnar däremot upp för ett eventuellt missbruk eftersom
en arbetstagare måste driva en domstolsprocess för att få sin sak prövad och det intermittenta
anställningsförhållandet omvandlat. Å andra sidan, innehåller en intermittent anställning
återkommande så mycket arbete att det motsvarar en heltidsanställning kan det presumeras ett
en arbetsgivare kommer att tillsätta tjänsten med utgångspunkt i dessa förutsättningar.

183 Som visats går det att göra inskränkningar men endast genom kollektivavtal.
184 Här syftas exempelvis på reglerna som rör återanställning och turordningsreglerna vid arbetsbrist.
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Slutligen måste de intermittenta anställningsformerna få ett rättsligt avgörande. Ingenting i
denna studie pekar på att dessa anställningar skulle vara oförenlig med arbetsmarknadens krav
och det sociala skydd som LAS legitimerar. I princip ger benämningen bara uttryck för hur
praxis har kodifierat rättsförhållandet. Det finns inga krav på hur stort det tidsmässiga
arbetsinnehållet måste vara för att det med fog skall kunna anses att ett anställnings-
förhållande föreligger. Detta leder fram till slutsatsen att anställningsformen får förekomma. I
och med att anställningsförhållandet gentemot arbetsgivaren avslutas vid varje enskilt arbetat
arbetspass kan inte LAS göras gällande för den tid då arbetstagaren inte arbetar. I jämförelse
med det övriga anställningsformerna där anställningsförhållandet alltid göras gällande fram
tills en uppsägning eller avskedande kommer i fråga. Att en intermittent anställning ändå ses
som gällande tills vidare skall inte tolkas enligt LAS regler utan som att relationen till
arbetsgivaren är bestående och varaktig över tid. Vissa komplikationer uppstår dock i
praktiken. Sannolikheten att LAS regler skulle behöva åberopas på ett anställningsförhållande
som uppstår och avslutas under samma dygn är högst osannolikt. Detta gör att LAS inte
behöver tillämpas på de intermittenta arbetstagarna även om regelverket görs gällande fullt ut
under de dagar då arbetstagaren är i tjänst. Den enda försvårande omständigheten är att
anställningstiden aldrig kan tas från en arbetstagare oavsett anställningsform. I samtliga fall
där total arbetstid har betydelse enligt LAS måste således även de intermittenta arbetstagarna
beaktas. Troligt är dock att arbetsgivaren endast flyttar med sig dessa arbetstagare och i stället
inte ger dem någon möjlighet till mer arbetstid. Detta innebär att anställningen avslutades det
senaste arbetade arbetstillfället och att uppsägningstiden som vanligen är en månad löper ut
automatiskt under den tid då arbetstagaren inte ges någon ny möjlighet till arbete. Därefter har
arbetsgivaren inte längre något rättsligt ansvar gentemot den intermittenta arbetstagaren.

9. Diskussion

Med all rätt går det att diskutera det rättsliga förhållande som präglar i första hand tolkningen
av hur intermittenta anställningar skall användas.185 Studien har fokuserat på hur dessa
anställningar används och vilket innehåll de ges. För att illustrera rättsläget har jämförelser
med dels tillsvidareanställningen och de tidsbegränsade anställningarna varit nödvändiga. I
och med att LAS är ett relativt dynamiskt regelverk då förändringar genom kollektivavtal är
många fanns en anledning att se hur arbetsmarknadens parter anpassat reglerna. Intermittenta
anställningar är som visats viktiga på dagens arbetsmarknad. Inte minst därför att de fyller ett
behov som en arbetsgivare skulle ha haft svårt att tillgodose med de mer traditionella
anställningsformerna. Av den anledningen är dessa anställningsformer motiverade. På samma
vis som det förekommer ett missbruk av tidsbegränsade anställningar förekommer det även ett
missbruk av intermittenta anställningar.

Det har förekommit exempel där arbetstagare arbetat åratal i en intermittent anställning där
det årliga arbetstidsmåttet överstiger kraven för en generell heltidsanställnings som gäller tills
vidare. I dessa fall åligger det arbetstagaren att själv göra gällande att ett annat
anställningsförhållande föreligger och således har även denna part bevisbördan. Detta är något
som varje enskild arbetstagare kanske inte är medveten om. Specifika kollektivavtalslösningar
för branscher är inte återgivna i studien så eventuellt förekommer regler för hur länge och
framförallt i vilken omfattning som en arbetsgivare får lov att nyttja en arbetstagare som

185 I och med att studien inte avser att konstruktivt omforma rättsområdet eller addera rättsregler blir inte heller
ett de lege ferenda resonemang viktigt i sammanhanget. Dessa påpekanden som här och i det närmast följande
framkommer är endast författarens egna åsikter för de rättsliga för- och nackdelar som studiens resultat
genererat.
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anställts intermittent. Om det inte finns klausuler införda i kollektivavtalet som på något vis
närmare reglerar dessa anställningsformer anser jag att det bör tillföras kollektivavtalet. På
liknade vis som det finns kvantitativa tidsangivelser för när en visstidsanställning skall övergå
till en tillsvidareanställning borde det finnas motsvarande regler för intermittenta
anställningar. I dessa fall måste hänsyn tas till den enskilde arbetstagarens förutsättningar.
Exempelvis studenter har mycket svårt att få en intermittent anställning omvandlat till låt säga
en anställningsform med ett högt arbetstidsmått. Av just den anledningen motiveras
anställningsformen. Alla människor har inte alltid någon möjlighet att arbeta enligt vad
huvudregeln i LAS förespråkar. För dessa individer ser jag personligen det som positivt, både
ur arbetsgivarens synvinkel och ur sysselsättningssynpunkt att ett anställningsförhållande kan
föreligga utan att arbetsskyldigheten och dess omfattning är fastställd. Det är långt bättre ur
statens perspektiv att människor aktiveras på arbetsmarknaden i liten grad jämfört med att
befinna sig helt utanför den. Det viktiga i sammanhanget är att anställningsvillkoren för denna
arbetstagargrupp inte försämras i jämförelse med övriga arbetstagargrupper. I nuläget är det
arbetstagarorganisationernas ansvar att genom i första hand kollektivavtal garantera dessa
arbetstagares skydd eftersom en minimilagstiftning på området inte finns och knappast
kommer att skapas inom den närmaste tiden heller.

Vad som även fallit utanför ramarna för studien är de tilläggsförsäkringar som både
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer tecknar för sina anställda. Det är inte ovanligt att
flertalet av dessa förmåner som ligger långt utanför LAS knyts till en tillsvidareanställning
med ett arbetsmått motsvarande heltid. Detta gör att både de som befinner sig i en
tidsbegränsad anställning och de som har en intermittent anställningsform inte kan omfattas
av dessa förmåner.186 I praktiken är även detta en form av diskriminering av arbetstagare som
endast grundas på deras anställningsförhållandes utformning och omfattning. Något som man
med kraft försökt att komma till rätta med beträffande framförallt de anställda som befinner
sig i en tidsbegränsad anställning.187 Detta resonemang kan inte inom ramen för studien
styrkas på empirisk grund. En stilla önskan är bara att både arbetsgivare och arbetstagar-
organisationerna bli tydligare med att illustrera de skillnader som föreligger mellan de olika
anställningsformerna och även de skyldigheter som är knutna till respektive anställning.

186 I detta hänseende är det inte ovanligt att speciella avtal för fackligt anslutna arbetstagare med ett bestämt
arbetstidsmått ges vissa fördelar. I första hand genom speciella sjuk-, liv-, grupp- och olycksfallsförsäkringar.
Även vissa former av tjänstepension kopplas till anställningsformens omfattning även för vanliga arbetstagare.
För de arbetstagare med en intermittent anställning, det vill säga, exempelvis tillsvidareanställd vid behov är
dessa förmåner aldrig möjliga att komma i kontakt med eftersom arbetstagarparten och arbetsgivarparten satt
upp formella kriterier som måste uppfyllas av arbetstagaren. Förklaringen torde vara att dessa olika
tilläggsförsäkringar är kostsamma och för att garantera täckning måste arbetstagarens arbetsomfattning
garanteras vilket innebär att den månatliga kostnaden kan täckas. I detta sammanhang kan det absolut vara läge
att börja diskutera innehållet i en utökad minimilagstiftning även på socialförsäkringsnivå för arbetsmarknaden.
Detta eftersom det tydligt framgår att det görs skillnad på det förmåner som olika arbetstagare åtnjuter endast
med utgångspunkt i vilken anställningsform som görs gällande.
187 Som visats har man lagstiftat mot att skillnader mellan de arbetstagare som omfattas av en heltidsanställning
och det som omfattas av en deltidsanställning och visstidsanställning inte får föreligga. Hur man förhåller sig i
frågan rörande de intermittenta anställningarna förblir oklart. Eventuellt kan fackföreningarna genom
kollektivavtal ha reglerat användningen. Det finns trots allt kvar en osäkerhet så här i slutet av studien huruvida
rättsreglerna verkligen efterlevs eller om man konsekvent och beräknande bortser från vissa tillämpningsproblem
till förmån för de arbetstagare som har en starkare anknytning till arbetsmarknaden och sedan successivt slussar
in de intermittenta arbetstagare som sköter sig till mer förmånliga anställningsförhållanden.
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