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Sammanfattning  
 
Ett antal förändringar har under åren 2006 – 2008 genomförts i lag (1982:80) om 
anställningsskydd. Det finns flera olika faktorer som har bidragit till dessa förändringar. 
Sverige har bland annat fått till uppgift att införliva tre EG-direktiv i svensk rätt. Detta har 
lett till att regeringen gjort en rad förändringar, bland annat rörande andelen tillåtna 
tidsbegränsade anställningar samt hur länge en arbetstagare får befinna sig i en 
tidsbegränsad anställning innan den övergår till en tillsvidareanställning. Regeringen har 
även infört en utökad informationsskyldighet för arbetsgivaren och tagit bort regeln om 
extra anställningstid för äldre arbetstagare. Beslut om att ändra kvalifikationstiden för 
företrädesrätt till återanställning togs, men hann aldrig träda ikraft, då den nuvarande 
regeringen återställde bestämmelsen.  
 
Vid utarbetandet av förslagen lades betoning på trygghet för arbetstagare och ökad 
flexibilitet för arbetsgivare. Det angavs flera problem med den tidigare lagstiftningen, 
bland annat att arbetsgivare använde sig av rullande tidsbegränsade anställningar och 
urLasning, för att undgå att behöva tillsvidareanställa. Den tidigare lagstiftningen var 
komplicerad och det fanns flera tillåtna tidsbegränsade anställningar, som alla hade olika 
kvalifikationsregler och tidsfrister kopplade till sig. Regeringen ville rensat floran av 
tillåtna tidsbegränsade anställningar samt göra lagen enhetlig.  
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1 Inledning         
 
1.1 Problemområde samt problemformulering             
 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har medfört att gruppen arbetstagare med 
tidsbegränsade anställningar har ökat. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har 
utvecklats med utgångspunkt att tillsvidareanställning är huvudregeln, och att möjligheten 
att tidsbegränsa anställningar skall begränsas. De tidsbegränsade anställningarna utgör 
dock inte längre en undantagsgrupp, inom vissa få sektorer, vilket var utgångspunkten för 
regleringen. Det som ansetts vara ett problem med den tidigare lagstiftningen från 1982, är 
att den undertrycker möjligheterna till att tidsbegränsa anställningar. Skyddet för de som 
befinner sig i en tidsbegränsad anställning är svagare än för dem som befinner sig i en 
tillsvidareanställning. Den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde bedömningen att 
det finns ett behov av att införa nya bestämmelser om tidsbegränsade anställningar i LAS.1 
Detta är en uppfattning som även delas av den nuvarande alliansregeringen.2  
 
Arbetslivsinstitutet fick år 2000 till uppgift att kartlägga utvecklingen av tidsbegränsade 
anställningar, samt att utreda om regelverket i övrigt uppfyller kraven på trygghet och 
flexibilitet som råder på arbetsmarkanden.3 Utredningens uppgift var att särskilt bedöma 
om det fanns någon möjlighet att minska skillnaderna i anställningstryggheten och 
anställningsvillkoren mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. 
Detta för att LAS ska kunna uppfylla kraven på inflytande och trygghet för arbetstagare. 
De skulle även bedöma vilka effekter detta skulle kunna få för företagens utveckling, med 
tanke på det ökade behovet av flexibilitet på arbetsmarkanden.4  
  

Arbetstagare är i behov av tryggare tidsbegränsade anställningar, samtidigt som det finns 
ett ökat behov av flexibilitet på arbetsmarknaden. Kraven på trygghet samt flexibilitet 
måste vägas mot varandra och en långvarig lösning måste finnas.5 Den tidigare 
lagstiftningen från 1982 var långt ifrån tillfredsställande, då det komplicerade regelverket 
medförde att nyanställningar och flexibla lösningar förhindrades. Det fanns även problem 
med så kallade rullande anställningar, vilket innebär att en tidsbegränsad anställning 
avlöser en annan. Detta är kopplat till att det bara finns en tidsfrist för några av de 
tidsbegränsade anställningarna, vilket innebär att en person kan befinna sig mycket länge i 
en sådan anställningsform. Arbetsgivaren behövde inte heller ange vilken form av 
tidsbegränsad anställning det rörde sig om, vilket ledde till mixade anställningar.6 
Regelverket innehöll vidare påtagliga tröskeleffekter, som innebar så kallad urLasning.

7 
Med urLasning avses att arbetsgivaren anpassar anställningstidens längd så att den läggs 
under kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning. Det har påvisats att  

                                                 
1 Prop. 2005/06:185, s 38.  
2 Prop. 2006/07:111, s 1.  
3 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, förord.  
4 A bet s 197.  
5 A bet s 201.  
6 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 83.  
7 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 218.  
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provanställningar missbrukas och används som alternativ till tidsbegränsad anställning, i 
strid mot lagens intentioner. Många gånger avbryts en provanställning i förväg och ersätts 
med en tidsbegränsad anställning, istället för att övergå till en tillsvidareanställning. 
Genom att införa nya bestämmelser i LAS vill den nuvarande regeringen komma till bukt 
med dessa problem.8  
 
1.2 Syfte och avgränsningar  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera gällande rätt, mot bakgrund av de 
förändringar som genomförts i LAS under de senaste två åren. De ändringar som har 
utförts i lagen avser bland annat att tidsbegränsade anställningar skall få träffas för allmän 
visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år. Vidare har det 
även gjorts ändringar beträffande när en tidsbegränsad anställning skall övergå till en 
tillsvidareanställning, samt när en vikariatsanställning skall övergå till en 
tillsvidareanställning.9 Förslag till förändring har gjorts angående kvalifikationstiden för 
återanställning. Äldre arbetstagares rätt att tillgodoräkna sig extra anställningstid har 
slopats.10 Det har även införts nya regler beträffande arbetsgivarens informationsskyldighet 
gentemot arbetstagaren.11

 

 
Några av paragraferna i LAS är till viss del semidispositiva. Givetvis medför det ett 
problem för lagens genomslagskraft, men vi kommer inte att titta närmare på alla 
kollektivavtal som finns utan kommer att presentera dessa mer generellt. Att vi valt att 
göra denna avgränsning, har sin förklaring i att det blir alltför omfattande och att det i sig 
skulle utgöra en egen undersökning. Ändringarna som gjorts är ett resultat av bland annat 
EG-rätten, som kommer att presenteras kortfattat i bakgrunden. Detta kommer dock inte att 
vara någon omfattande studie, då vi valt att inrikta oss på den svenska rätten.      
 
1.3 Metod   
 
Studier av de traditionella rättskällorna såsom lagar, förarbeten, praxis och doktrin är 
kännetecknande för den rättsdogmatiska metoden, vilket också är den metod vi tillämpat i 
arbetet med denna uppsats. Strömholm skriver att tolkning och systematisering av 
ovanstående stoff, utgör huvuduppgifter för rättsdogmatiken.12  
 
Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna. Metoden går enligt 
Lehrberg ut på att ”fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) eller bör tillskapas av 
lagstiftaren (de lege ferenda) och precisera deras tillämpningsområde.”13    
 
 
 

                                                 
8 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 218.  
9 Lagrådsremiss, ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s 1.   
10 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 37.  
11 A a s 87. 
12 Strömholm Stig, Allmän rättslära, s 9.  
13 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, s 178.  
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1.4 Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad på så vis att det i andra kapitlet presenteras en bakgrund i form av 
EG:s direktiv samt behovet av flexibilitet och trygghet i LAS. Kapitel tre redovisar 
utvecklingen som har skett, både på arbetsmarknaden samt utvecklingen av den gällande 
rätten i övrigt. Tidsbegränsade anställningar kommer att presenteras i kapitel fyra. Historia, 
tidigare lagstiftning och den nuvarande gällande rätten har vi lagt tyngdpunkten på i detta 
avsnitt. Kapitel fem ger en överblick av företrädesrätt till återanställning. Arbetsgivarens 
informationsskyldighet gentemot arbetstagaren behandlas i det sjätte kapitlet. I det sjunde 
kapitlet tas beräkning av anställningstid för äldre arbetstagare upp. Förväntade effekter på 
arbetsmarknaden samt analys och diskussion kommer att presenteras i kapitlen åtta och 
nio.  
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2 Bakgrund till förändringarna av LAS 
 
2.1 Påverkan av EG-rätten  
 
Det är flera faktorer som har bidragit till beslutet om att LAS måste genomgå en 
förändring. En av anledningarna till förändringarna, ligger i de direktiv som upprättats på 
EG-nivå. Under 90-talet har den arbetsrättsliga utvecklingen präglats av Sveriges 
medborgarskap i den Europeiska unionen. Ett flertal av de speciallagar som har tillkommit 
på det arbetsrättsliga området, har i syfte att implementera EG-direktiv.14 Genom att införa 
nya regler i LAS, införlivas dessutom tre direktiv.15 
 

2.1.1 Visstidsdirektivet  
 
År 1999 antog Europeiska unionens Råd direktiv 1999/70/EG. Direktivet gäller 
visstidsarbete, och har till syfte att genomföra det ramavtal om visstidsarbete som ingåtts 
mellan arbetsmarknadens parter på europanivå. Syftet med ramavtalet är att förbättra 
kvalitén på visstidsarbete, genom att garantera att principen om icke-diskriminering 
tillämpas. Syftet är även att förhindra att missbruk uppstår vid tillämpning av på varandra 
följande anställningskontrakt eller anställningsförhållanden.  
 
För att förhindra att arbetsgivaren tillämpar på varandra följande olika 
visstidsanställningar, har Rådet bestämt att en eller flera av följande åtgärder skall införas:  

  
 a) bestämmelser om objektiva grunder vid förnyande av visstidsanställning, 

b) bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande    
visstidsanställningar, 

 c) bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.16  
 
En lag om diskriminering mot tidsbegränsat anställda har redan genomförts i svensk 
lagstiftning. Detta kommer inte att presenteras i denna uppsats, då 
diskrimineringsregleringen är enskilda lagar som inte ingår i LAS bestämmelserna.  
 
2.1.2 Upplysningsdirektivet  
 
Direktiv 91/533/EEG utfärdades 1991, och beskriver arbetsgivares skyldighet att upplysa 
arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet. Eftersom alltfler nya anställningsformer har utvecklats i 
medlemsländerna, har det resulterat i att fler typer av anställningsförhållanden 
förekommer. Därför har vissa medlemsstater ansett att det är nödvändigt att ställa formella 
krav på anställningsförhållandet. Föreskrifterna i upplysningsdirektivet syftar till ett bättre 

                                                 
14 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 59.  
15 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 15.  
16 Prop. 2005/06:185, s 24.  
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skydd för arbetstagarna mot kränkning av deras rättigheter, samt även för att skapa större 
öppenhet på arbetsmarknaden. Genom direktivet har ett generellt krav fastslagits på att 
varje arbetstagare ska förses med en handling som meddelar om de väsentliga punkterna i 
dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande.17  
 
2.1.3 Arbetsplatsdirektivet  
 
Rådet utfärdade år 2000 ett direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 
Syftet med detta direktiv är att fastställa en allmän ram för bekämpning av diskriminering i 
arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Detta för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i 
medlemsstaterna.18  
 
Arbetsplatsdirektivet är utformat som ett minimidirektiv. Direktivet ska, inom ramen för 
gemenskapens befogenheter, tillämpas på alla personer när det gäller: 

 
a) villkor för tillträde till anställning, verksamhet som egenföretagare och till 
yrkesutövning inklusive urvalskriterier och krav för anställning inbegripet befordran,  

   b) tillträde till alla typer av yrkesvägledning, yrkesutbildning och omskolning,  
   c) anställnings- och arbetsvillkor, inklusive avskedande och löner,  

d) medlemskap och medverkan i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer, eller 
andra yrkesorganisationer.19  

 
Enligt arbetsplatsdirektivet får någon diskriminering på grund av ålder inte förekomma i 
medlemsstaterna. I vissa fall får dock medlemsstaterna undgå denna regel, exempelvis om 
en särbehandling kan motiveras av ett berättigat mål som särskilt rör 
sysselsättningspolitiken, arbetsmarknad och yrkesutbildning. I ett sådant läge är det viktigt 
att särbehandlingen sker inom ramen för nationell rätt och att genomförandesättet är 
lämpligt och nödvändigt.20  
  
2.2 Flexibilitet och trygghet 
 

Arbetslivsinstitutet fick till uppdrag att göra en utredning av bland annat tidsbegränsade 
anställningar. Nyckelorden för utredningen var trygghet och flexibilitet.21

 Med flexibilitet 
avses arbetsgivarens möjlighet att anpassa arbetskraftens sammansättning till ett varierat 
behov på arbetsmarknaden. Det är för arbetsgivaren både enklare och billigare att ändra 
arbetskraftens sammansättning i de mer perifera grupperna, än i kärnarbetskraften. När det 
gäller periferi och kärnarbetskraftsgrupper utgår uppdelningen ifrån arbetsgivarens 
perspektiv och beskriver arbetskraftens anknytning, närhet och bundenhet till 
arbetsgivaren. Kärnarbetskraften har typiskt sett en starkare ställning, än dem i de mer 
perifera grupperna. Till kärnarbetskraften tillhör främst dem med en tillsvidareanställning 

                                                 
17 Direktiv 91/533/EEG 
18 Direktiv 2000/78/EG, kap 1 art 1.  
19 Direktiv 2000/78/EG, artikel 3.1.  
20 Direktiv 2000/78/EG, kap 1 art 6.  
21 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 197.  
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och av denna grupp anses heltidsanställda ha starkare ställning än dem med en 
deltidstjänst.22 Till de perifera grupperna tillhör de tidsbegränsade anställningarna, men det 
går inte att dra alla de tidsbegränsade anställningarna över en och samma kant. Detta 
eftersom vissa har en starkare anknytning till arbetsgivaren än andra. En studie har visat att 
projekt- och provanställning har mest likheter med dem som är fastanställda, och tillhör 
därmed centrumgruppen. Säsongs - och behovsanställningar har minst likheter med de 
fastanställda och tillhör därför den perifera gruppen. Till de mest perifera grupperna räknas 
svart arbetskraft. 23 På grund av att det är lättare att ändra arbetskraftens sammansättning i 
de perifera grupperna, har arbetsgivaren ett intresse av att en större eller mindre del av 
arbetskraften tillhör de mer lösa grupperna.24  
 
Dock kan inte alla tidsbegränsade anställningar ses som ett sätt att fylla arbetsgivarens 
behov av kapacitetsflexibilitet. Provanställningar kan inte ses uppfylla syftet för 
flexibilitet, då meningen med att anställa någon på prov är knutet till att prova individens 
lämplighet för ett visst arbete. Tanken med provanställningen är att den skall leda till en 
tillsvidareanställning. Det är inte meningen att anställningen skall användas för att fylla ett 
behov av tillfällig arbetskraft hos arbetsgivaren. Vikariat är en tidsbegränsad anställning 
som inte heller anses ha ett flexibilitetssyfte, då syftet är att ersätta en frånvarande personal 
med en annan.25 Dock kan arbetsgivaren, när efterfrågan är låg, välja att inte ersätta den 
frånvarande arbetstagaren med någon ny. Behovsanställningar har ett rent flexibilitetssyfte, 
då denna typ av anställning direkt fyller arbetsgivarens behov av tillfällig arbetskraft. Men 
denna anställningsform medför en stor oförutsägbarhet för individen. Säsongsanställning 
svarar även den för ett direkt behov av flexibilitet, då arbetsgivaren har ett ökat behov av 
arbetskraft vissa perioder på året. Projektanställningar kan användas för 
kapacitetsflexibilitet men även för annat, exempelvis tillfälligt behov av kompetens som 
inte finns sedan tidigare i företaget.26

  
 
Arbetsgivarens intresse att anställa för en viss tid kan påverkas av hur regleringen ser ut 
rörande de alternativa formerna för anlitande av arbetskraft, såsom tillsvidareanställningar, 
inhyrd arbetskraft och uppdragstagare. Det går att se ett samband mellan regleringen och 
arbetsgivarens intresse av att anställa för viss tid. Ju striktare regleringen är beträffande 
uppsägning av tillsvidareanställda, desto större intresse för arbetsgivaren att anställa för 
viss tid. Samma sak gäller inhyrd arbetskraft och uppdragstagare. Ju striktare reglerna är 
om att få anställa för en begränsad tid, desto större intresse har arbetsgivaren av att få 
anställa inhyrd arbetskraft och uppdragstagare. När kostnaderna ökar för att anställa 
uppdragstagare eller inhyrd arbetskraft, ökar risken för att svart arbetskraft istället anlitas. 
På detta sätt går det att visa på det starka sambandet mellan regleringen och tillämpningen 
av olika anställningsformer.27  
 
 
 
                                                 
22 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 198.  
23 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 310.  
24 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 198.  
25 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 311. 
26 A a s 311.  
27 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 199. 
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Som regleringen var utformad tidigare, med ett starkt skydd för de tillsvidareanställda och 
ett svagt skydd för de tidsbegränsat anställda, kan det anses vara naturligt att de 
tidsbegränsade anställningarna har ökat. Genom att minska skillnaderna mellan dessa två 
anställningsformer, vill regeringen öka tryggheten för de tidsbegränsat anställda. Däremot 
finns en risk att arbetsgivaren kommer att använda sig av andra alternativa 
anställningsformer.28

 

      

Innan intresset av trygghet och inflytande för de anställda redovisas, skall först en kort 
presentation av skillnaden mellan de olika anställningsformerna göras. Det som ses som en 
av de grundläggande skillnaderna mellan dessa former, är när anställningen upphör att 
gälla. Vid en tillsvidareanställning finns det inget datum bestämt på förhand. 
Anställningsavtalet upphör att gälla när någon av parterna väljer att säga upp det. En viss 
uppsägningstid måste då beaktas. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp 
anställningsavtalet finns kravet på saklig grund.29 En tidsbegränsad anställning upphör vid 
ett på förhand bestämt datum. Det finns inte heller någon uppsägningstid som måste 
beaktas. I vissa fall föreligger det dock för arbetsgivaren att lämna besked om att 
anställningen inte kommer att fortsätta. Något krav på att arbetsgivaren skall ha saklig 
grund för att avsluta en tidsbegränsad anställning finns inte. Som framgått av följande text 
är anställningsskyddet i LAS kopplat till tillsvidareanställningar. Detta beror på att 
tillsvidareanställningar var den vanligaste anställningsformen vid införandet av LAS. En 
tidsbegränsad anställning har dock ett starkare skydd under tiden den pågår, då den normalt 
inte kan sägas upp i förväg av vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren. Eftersom 
arbetsgivaren har ett behov av flexibilitet och arbetstagarna ett behov av trygghet måste en 
avvägning mellan dessa två behov göras.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 199 f.      
29 A bet s 200 ff. Se även Garpe Bengt, Arbetsrätt en introduktion, s 36 f. Angell & Malmström, Civilrätt, s 
312 
30 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 200 ff. Se även Garpe Bengt, Arbetsrätt en 
introduktion, s 36 f.  
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3 Utveckling 
 

3.1 Lagstiftning 
 
Innan 1974 års LAS trädde ikraft, reglerades arbetsgivarens rätt att anställa personer för 
viss tid genom kollektivavtal.31 När lagen upprättades var tillsvidareanställningar den 
dominerande anställningsformen, och det var bara inom några få sektorer som det fanns 
undantag. Eftersom tillsvidareanställningar var huvudtypen av anställningsavtal, kopplades 
anställningsskyddet till denna anställningsform. Detta medförde att tidsbegränsade 
anställningar hamnade i skymundan. Regleringen av tidsbegränsade anställningar användes 
som ett sätt att skydda och minska kringgåendet av anställningsskyddet för 
tillsvidareanställningar. 1974 års LAS ses som ett uttryck för ett starkt tillbakavisande av 
tidsbegränsade anställningar, som gynnade eller åtminstone understödde regleringar i 
kollektivavtal.32 
 
I 1974 års LAS godkändes tidsbegränsade anställningar för vikariat och praktik. 
Tidsbegränsade anställningar blev även tillåtet för visst arbete, viss säsong och viss tid, om 
det föranleddes av ”arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet”. En offentligrättslig 
reglering användes, där myndighet med vites förlägganden skulle ingripa mot klara 
missbruk som stod i strid mot god sed på arbetsmarknaden. Det enda kravet som infördes i 
lagstiftningen var att den tidsbegränsade anställningen skulle vara motiverad genom lag 
eller kollektivavtal. Anställningar i strid mot LAS skulle gälla tillsvidare, utan att det 
skedde någon förklaring på tillsvidareanställning.33 
 

År 1982 infördes en ny lagstiftning, i syfte att mjuka upp den stela lagstiftningen från 
1974, gällande visstidsanställningar. Det skedde en förskjutning ifrån 
kollektivavtalsregleringen, till regler i lagen. Vid sidan av den offentligrättsliga 
regleringen, infördes regler gällande hur länge en tidsbegränsad anställning skulle få pågå. 
Lagstiftaren lade till ytterligare fem anställningsformer i listan över tillåtna 
visstidsanställningar. Dessa var provanställning, arbetstoppar, ferievikariat, 
värnpliktstjänstgöring, visstidsanställningar för pensionärer och projektanställning.34  
  
Regelverket fortsatte sedan att mjukas upp under 90-talet, inom ramen för den ursprungliga 
modellen. År 1997 gjordes ytterligare ändringar i LAS. Ännu en tillåten form av 
tidsbegränsad anställning infördes, nu i form av överenskommen visstidsanställning. Även 
möjligheten att träffa lokala kollektivavtal om tidsbegränsade anställningar vid sidan av 
vad lagen föreskrev infördes. Detta under förutsättning att det mellan parterna fanns 
centrala överenskommelser eller att det lokala avtalet godkänts på centralnivå.35    
      
 

                                                 
31 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 207. 
32 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 215.  
33 A bet s 219 f.      
34 A bet s 220.  
35 A bet s 221.  
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En bortre gräns för vikariatsanställningar trädde ikraft 2000. Ett vikariat kunde som längst 
vara tre år under sammanlagt en femårsperiod. Översteg anställningen den tiden, 
omvandlades den automatiskt till en tillsvidareanställning. Även kvalifikationsfristen för 
företrädesrätt till återanställning ändrades från mer än ett års anställning under en 
tvåårsperiod, till nuvarande mer än ett års arbete under en treårsperiod.36   
 

3.2 Praxis 
 

Att det gradvis skett en uppmjukning av lagen, kan även iakttas i Arbetsdomstolens (AD) 
praxis. Detta går att exemplifiera genom att titta på kraven som tidigare var uppställda för 
att det skulle föreligga ett giltigt vikariat. Till en början ställde AD höga krav på att det 
skulle finnas en klar anknytning till en ledig arbetstagare eller åtminstone en ledig 
befattning. Denna hårda syn mjukades snart upp, av den anledningen att det även skulle 
fungera praktiskt såsom vid sommarvikariat och inskolning av vikarier. Kraven mjukades 
senare ytterligare upp, genom att avgörandet nu inte var den konkreta anknytningen till en 
ledig arbetstagare eller befattning. Istället gjordes en mer abstrakt bedömning där 
förekommande vikariat skulle bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt 
fall. Dessa omständigheter skulle vid en helhetssyn spegla den verkliga personalsituationen 
och grunda sig på ordinarie tjänsteinnehavares ledigheter hos arbetsgivaren. 
Anknytningskravet finns kvar än idag, men istället talas det om äkta och oäkta vikariat 
varav med äkta vikariat menas att arbetsgivaren inte har till avsikt att kringgå LAS. Med 
oäkta vikariat avses att arbetsgivaren regelbundet sysselsätter vikarien med arbetsuppgifter 
som den ordinarie tjänsten inte skulle utföra. Dock är det inte avgörande för vilka 
arbetsuppgifter som den ordinarie arbetstagaren utför, för om det föreligger vikariat eller 
inte, då arbetsskyldigheten även åligger vikarien.37 Hur anknytningskravet gradvis har 
mjukats upp exemplifierar bland annat AD domarna 1976: 2338, 1978:17639, 1985:13040 
1984:6641 samt 2002:342.  
      
Det andra exemplet gäller möjligheten till rullande vikariat. Till en början var även dessa 
regler mycket restriktiva och byggde på att arbetsgivaren från början borde ha gjort en 
bedömning om att det fanns ett behov av en tillsvidareanställning. I bland annat AD dom 
1978:17 togs denna bedömning senare bort, då man menade att lagen inte ansåg att ålägga 
arbetsgivaren att täcka luckor i organisationen med tillsvidareanställningar.43  
 

3.3 Kollektivavtal och annan särreglering  
 

Anställningsskyddet är inte enbart en lagfråga, utan regleras även genom kollektivavtal och 
annan särreglering. Det är därför av vikt att även undersöka utvecklingen på de båda 
områdena. Alla kollektivavtal har olika regleringar. Därför kommer det som presenteras i 
                                                 
36 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 222.      
37 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 223 f. 
38 Öman Sören, Anställningsskyddspraxis, s 85.  
39 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 223 f. 
40 Öman Sören, Anställningsskyddspraxis, s 85. 
41 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 223 f. 
42 Öman Sören, Anställningsskyddspraxis, s 91. 
43 AD 1978:17. Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 223 f.  
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följande text bara vara en generell syn på reglerna i kollektivavtal.44 
 
Utöver LAS finns det även särföreskrifter, vilket innefattar stöd för att tidsbegränsa 
arbetstagare på fler områden än vad LAS föreskriver. Denna typ av särreglering påträffas 
bland annat inom statsförvaltningen och utbildnings- och forskningssektorn. Det finns även 
möjlighet att genom anställningsförordningen (1994:373) anställa för en begränsad tid när 
det gäller personer i verkställande ställning, anställning för enstaka, kortvariga perioder 
med mera. Detta är inget område som kommer att redovisas närmare då det är enskilda 
lagar.45   
      
Många av de reglerna som finns och även fanns tidigare i LAS är så kallade dispositiva 
eller semidispositiva. Detta innebär att bestämmelserna helt eller delvis går att avtala bort, 
genom kollektivavtal eller genom enskilda avtal. Ett krav är dock att dessa avtal inte får 
försämra arbetstagarens villkor.46 Semidispositiva regler går det enbart att avtala om 
genom kollektivavtal.47 På detta sätt är det upp till parterna på arbetsmarkanden att avtala 
om vad som ska vara tillåtet när det gäller tidsbegränsade anställningar. Som tidigare 
nämnts har reglerna i LAS sedan 1974 fått en mer tillåtande reglering när det gäller att 
anställa för viss tid. När ändringar skedde i lagen 1997, valde lagstiftarna att låta de redan 
gällande kollektivavtalsbestämmelserna äga rum även fortsättningsvis. Med andra ord 
gällde ett kollektivavtal som innehöll andra regler rörande tidsbegränsade anställningar, 
vid ikraftträdandet av den nya lagstiftningen.48   
       
Undersökningar av kollektivavtal har påvisat att dessa inte hänger med i lagstiftningens 
utveckling och uppmjukning när det gäller exempelvis provanställning eller anställning 
under viss tid på grund av arbetsanhopning. Två år efter införandet av 1982 års LAS hade 
många kollektivavtal fortfarande den ursprungliga regleringen från 1974. Dock kunde en 
uppmjukning av exempelvis provanställningar ses då de inte längre uttryckligen förbjöds, 
men dem tilläts ändå inte i den utsträckning som 1982 års LAS. Kollektivavtal har fått en 
begränsande funktion, istället för den utvidgande funktion som det var tänkt från början.49   
      
Undersökningar har gjorts på senare tid, där ett stort antal centrala kollektivavtal på hela 
arbetsmarkanden har stått i blickfånget. Dessa visar att närmast alla kollektivavtal reglerar 
användandet av tidsbegränsade anställningar och provanställningar. På det statliga området 
gäller LAS i huvudsak och kan följas fullt ut. På LO-området är den vanligaste 
inskränkningen i förhållande till LAS att den högsta tillåtna tiden för prov- och 
visstidsanställning är kortare än vad lagen föreskriver och att samtycke måste ske ifrån den 
lokala fackliga föreningen innan sådan anställning kan ske. Undersökningar visar även att 
många kollektivavtal är oförändrade sedan 1974 års LAS. Att lagen varit dispositiv har 
inneburit att kollektivavtalen, genom att lagstiftningen gått i en tillåtande riktning, numera 
ofta innebär begränsningar i möjligheten att provanställa eller visstidsanställa. En 
intressant och viktig fråga är hur sådana kollektivavtal förhåller sig till de ändringar som 
                                                 
44 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 225.  
45 A bet s 225.  
46 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 14.  
47 Garpe Bengt, Arbetsrätt en introduktion, s 14.   
48 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 227.  
49 A bet s 228 f.  
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skett på området.50 AD har prövat frågan i två fall. Det ena gällde betydelsen av de nya 
reglerna om överenskommen visstidsanställning51 och det andra gällde lägsta tillåtna tid 
för vikariatsanställning52. Båda fallen gällde sedvanlig tolkning av kollektivavtalet där 
frågan var om parterna i kollektivavtalet kan sägas ha uttömmande reglerat frågan om 
anställningsform, vilket utesluter tillämpningen av de nya lagreglerna eller om så inte är 
fallet. Domstolen kom fram till att det rörde sig om en uttömmande reglering i båda fallen. 
De slutsatser som kan dras av dessa domar är att domstolen upprätthåller en försiktig linje, 
där det måste finnas klart stöd från båda parterna, att de avsett att den nya regleringen skall 
slå igenom på avtalsområdet.53  
  
Vidare kan konstateras att den stora förekomsten av kollektivavtalsregler, gör att 
lagreglerna på området inte omedelbart och utan särskilda åtgärder får genomslag på hela 
arbetsmarkanden. Om det även i framtiden kommer att vara möjligt att frångå LAS genom 
kollektivavtal, kommer dessa att gälla framför lagen.54  
 
3.4 Anställningsavtalet  
 
När ett anställningsavtal träffas är det alltid mellan två parter, det vill säga mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren. Reglerna om hur ett avtal får träffas regleras i 4 § LAS. 
Av paragrafen framgår att två olika former av anställningsavtal kan träffas, det ena är 
tillsvidareanställning som enligt lagen skall vara huvudformen av anställningsavtal, den 
andra formen av anställningsavtal är tidsbegränsad anställning. När det gäller den 
sistnämna anställningsformen får det bara träffas avtal om sådana i lagen angivna 
situationer.55 Har ett avtal om tidsbegränsad anställning träffats på fel grunder, kan det av 
domstol förklaras gälla tillsvidare.56  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 230.  
51 AD 1998:36.  
52 AD 2002:28.  
53 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 72. 
54 A bet s 227-238.  
55 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 42. 
56 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 75. Se även Angell & Malmström, Civilrätt, s 312. 
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4 Tidsbegränsade anställningar  
 
4.1 Historia  
 
Tidsbegränsade anställningar är inget nytt fenomen på den svenska arbetsmarkanden. Förr 
i tiden var det vanligt med daglönare, som kan ses som en form av tidsbegränsad 
anställning. Det finns dock ingen statistik över hur många som var tidsbegränsat anställda 
innan 1987, eftersom det tidigare inte gjordes någon skillnad mellan fasta- och 
tidsbegränsat anställda. På grund av detta kan utvecklingen av tidsbegränsat anställda bara 
studeras utifrån en väldigt kort tidsperiod. Konjunkturen har svängt flera gånger under 
denna period. Konjunktursvängningarna betyder att både arbetsdeltagandet och 
arbetslösheten varierar under dessa perioder. Det har observerats att antalet tidsbegränsat 
anställda sjunker under högkonjunktur, och tvärtom. Antalet tidsbegränsade anställningar 
minskade under högkonjunkturen på 80-talet, för att sedan öka under början 90-talet när 
konjunkturen var låg. Antalet tidsbegränsat anställda fortsatte sedan att öka under hela 90-
talet, trots en vändning i konjunkturen. Detta kan tydligt ses på statistiken över 
tidsbegränsat anställda.57 År 1989 var det cirka 300 000 personer som hade tidsbegränsade 
anställningar, 1999 hade antalet stigit till 500 000.58 Nedgången av andelen tidsbegränsat 
anställda kom först i början av 2000-talet. Förklaringen kan ligga i, att under lågkonjunktur 
vågar arbetsgivaren inte erbjuda fasta anställningar. Dessutom är människor beredda att 
acceptera tidsbegränsade anställningar när arbetslösheten är hög. LO menar att andelen 
tidsbegränsade anställningar inte enbart kan förklaras med konjunkturen, utan det hänger 
även samman med samhället och hur man väljer att organisera produktionen.59 
 
Av de tidsbegränsade anställningarna är det vikariat som dominerar, fast dess andel har 
minskat avsevärt. Vikariatet höll sig på ungefär samma nivå under 90-talet. En minskning 
av antalet vikariatsanställningar har skett under 2000-talet. Detta kan bero på den takregel 
som infördes 2000, som innebar att långa vikariat skulle övergå till en 
tillsvidareanställning efter en viss tid. De former av tidsbegränsade anställningar som har 
ökat mest är behovsanställningar och projektanställningar. Behovsanställningen är den som 
har ökat mest av dessa två. Antalet projektanställda har under första halvan av 90-talet ökat 
fyra, fem gånger, vilket visar på att denna anställningsform fått större betydelse.60  
      
En annan viktig aspekt på utvecklingen av de tidsbegränsade anställningarna, är att kvinnor 
i större utsträckning än män befinner sig i sådana. Det finns även skillnader i 
åldersgrupperna. Att personer med utländskt medborgarskap har tidsbegränsade 
anställningar i större utsträckning än personer med svenskt medborgarskap har också 
kunnat observeras. Under 90-talet ökade dock de tidsbegränsade anställningarna mest 
bland män.61

 

 

                                                 
57 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 302 ff. 
58 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 206.      
59 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 302 ff. 
60 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 204.  
61 A bet s 206.  
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Medan arbetstagarna föredrar fasta jobb, framhåller arbetsgivarna fördelar med 
tidsbegränsade anställningar. Ett vanligt argument är att tidsbegränsade anställningar ökar 
flexibiliteten på arbetsmarknaden, vilket gynnar tillväxten, effektiviteten och lönsamheten. 
Ett annat argument för denna anställningsform, är att den är en inkörningsport till fasta 
anställningar.62 Detta argument stämmer inte helt, då det finns studier som påvisar att de 
som befinner sig i tidsbegränsade anställningar blir kvar allt längre tid i denna 
anställningsform.63 
 
4.2 Tidigare lagstiftning  
 
De tidigare tillåtna tidsbegränsade anställningarna som gällde innan den 1 juli 2007 enligt 
5 § LAS var följande: 

 
1. Om anställningsformen var föranledd av ”arbetets särskilda beskaffenhet” och 
avsåg viss tid, säsong eller visst arbete. Denna anställningsform brukade även 
benämnas projektarbete.64 
2. Visstidsanställningar var tillåtna för praktikarbete i de fall praktiken var en del av 
läroplanen eller om det på annat motsvarande sätt ställdes krav på att utbildningen 
skulle föregås med praktik för ett godkänt resultat.65  
3. Visstidsanställning som gav arbetsgivaren möjlighet att anställa en student under 
dennes skollov, så kallat feriearbete, tilläts tidigare.66 
4. Anställning vid arbetstoppar, det vill säga tillfällig arbetsanhopning, var tillåtet om 
den sammanlagda anställningstiden inte översteg sex månader under en tvåårsperiod. 
Det var arbetsgivaren själv som gjorde bedömningen om det fanns ett behov av extra 
insatser och detta gick som regel inte att angripa rättsligt.67 
5. Arbetsgivare hade tidigare möjlighet att anställa en person i dennes väntan på att 
fullgöra sin värnpliktstjänstgöring enligt lag (1994: 1809) om totalförsvarsplikt. Ett 
krav för att denna visstidsanställning skulle vara tillåten var att tjänstgöringen pågick i 
mer än tre månader.68  
6. Möjlighet för arbetsgivare fanns att visstidsanställa arbetstagare fyllda 67 år.69 
Denna anställningsform kommer att kvarstå även efter ändringarna.70 
7. Överenskommen visstidsanställning var tillåten i högst 12 månader under en 
treårsperiod, och innebar att arbetstagaren och arbetsgivaren fritt kunde träffa avtal om 

                                                 
62 Hansen H Lars & Orban Pal, Arbetslivet, s 301 ff. 
63 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 207.      
64 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 79. Se även Bylund. B, Elmér. A m.fl., 
Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 72. Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 25 ff.  
65 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 80. Se även Iseskog Tommy, 
Nya LAS-regler 2007/2008, s 26. 
66 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 80. Se även Iseskog Tommy, 
Nya LAS-regler 2007/2008, s 26. Iseskog Tommy, 100 x arbetsrätt, s 97.  
67 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 81 f. Se även Bylund. B, Elmér. A m.fl., 
Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 81. Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 25.  
68 Englund Thomas, Regler kring anställningen, s 80 f. Se även Bylund. B, Elmér. A m.fl., 
Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 82. Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 26.   
69 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 26.   
70 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 33. 
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en eller flera olika tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivaren kunde dock endast ha 
högst fem personer anställda i en överenskommen visstidsanställning samtidigt.71 
8. Avtal kunde träffas om en tidsbegränsad provanställning i högst sex månader enligt 
6 § LAS.72 Även denna anställningsform kommer fortsättningsvis att vara tillåten.   
9. Enligt 5 § LAS var det möjligt att anställa någon för viss tid gällande 
vikariatsanställning. Denna anställningsform var tillåten i högst tre år under en 
femårsperiod, varefter den sedan övergick till en tillsvidareanställning.73 
Vikariatsanställning kommer även efter ändringarna att vara tillåten, emellertid med 
ändrad kvalifikationstid för tillsvidareanställning.       

 
4.3 Lagförslagets utveckling  
 
En av anledningarna till förändring av LAS var att de tidigare tillåtna tidsbegränsade 
anställningarna varit många, krångliga och detaljerade. Detta främst då det ställdes olika 
krav och olika tidsfrister för att få ingå de olika tidsbegränsade anställningsformerna, vilket 
även gjorde det möjligt för arbetsgivare att stapla flera olika tidsbegränsade anställningar 
på varandra. I ett försök att lösa bland annat dessa problem, lade den förra regeringen fram 
förslag till ändring av LAS genom proposition 2005/06:185 (proposition 2005). Förslagen 
innebar att tidsbegränsade anställningar skulle få träffas för:  
 

1. fri visstidsanställning, i sammanlagt 14 månader under en femårsperiod, sedan skall 
anställningen övergå till en tillsvidareanställning,  

2. vikariat, tillåtet i tre år under en femårsperiod, för att sedan övergå till en 
tillsvidareanställning.  

3. när arbetstagare fyllt 67 år, på obestämd tid,74  
4. tidsbegränsad provanställning, efter samma regler som fanns tidigare.75   

 
För att ytterligare förbättra möjligheterna till att anställa för viss tid, bestämde Sveriges 
nuvarande regering genom proposition 2006/07:111 (proposition 2006) att det även skall få 
vara tillåtet att avtala om tidsbegränsad säsongsanställning. Regeringen föreslog även att 
tidsbegränsad anställning i form av fri visstidsanställning i stället skall benämnas allmän 
visstidsanställning. Vidare föreslogs att en arbetstagare som antingen varit anställda i en 
allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer 
än två år under en femårsperiod, skall anställningen övergå till en tillsvidare anställning.76  
 
Nedan kommer några av remissinstansernas yttranden angående de ändringar som gjorts 
från proposition 2005 genom proposition 2006 att redovisas samt, nuvarande regeringens 
åsikt om ändringarna. På de punkter den nuvarande regeringen inte haft till avsikt att göra 
några väsentliga ändringar ifrån proposition 2005, kommer den tidigare regeringens åsikter 
samt remissinstanser yttranden att redovisas.  

                                                 
71 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 27.   
72 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 85. 
73 B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 77 ff. 
74 Prop.2005/06:185, s 40.  
75 A prop s 1.  
76 Prop. 2006/07:111, s 23.  
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4.3.1 Säsongsarbete 
 
Av de remissinstanser som tillfrågats i fråga om säsongsanställning som en tillåten 
tidsbegränsad anställning, påtalade bland annat NUTEK att det är extra viktigt för små och 
medelstora företag att kunna anställa för säsong, då många små företag har säsongsbetonad 
verksamhet. Andra anser att det är viktigt att kunna träffa sådana avtal ur den synvinkeln 
att vissa företag har stor variation i verksamheten över året. Arbetsgivaralliansen anser att 
det är helt avgörande att det finns en generös lagstiftning att få säsongsanställa. Alla är 
dock inte positiva till att tillåta säsongsarbete. Vissa vill rensa floran av tidsbegränsade 
anställningar och vill därför inte behålla säsongsarbete. De anser inte heller att det blir 
någon direkt förenkling om det finns fler former av visstidsanställningar än fri 
visstidsanställning och vikariat som föreslogs i proposition 2005.77 
 
Enligt den bedömning som den nuvarande regeringen gjorde, är många verksamheter 
präglade av stor säsongsvariation som medför att dessa verksamheter inte skulle kunna 
fungera effektivt och nå lönsamhet om det inte skulle kunna anställa för viss säsong. 
Genom att behålla säsongsanställningen vill regeringen bland annat underlätta, särskilt för 
unga människor att kombinera studier med arbete under dessa säsonger. Mot bakgrund av 
detta vill regeringen införa säsongsarbete på obegränsad tid. Någon ändring i förhållande 
till möjligheten att träffa avtal om tidsbegränsad anställning för viss säsong, om det 
föranleds av ”arbetets särskilda beskaffenhet”, är inte avsedd. 78 
  
4.3.2 Allmän visstidsanställning   
 
Ytterligare en ändring är att den nuvarande regeringen har valt att kalla anställningsformen 
för allmän visstidsanställning, i stället för fri visstidsanställning som det föreslogs i 
proposition 2005. Det beror på att namnet fri visstidsanställning kan uppfattas fel, och ge 
intrycket av att anställningsformen inte har några begränsningar, vilket den har.79  
 
Det råder delad mening bland remissinstanserna om en tidsbegränsad anställning efter 
sammanlagt två år under en femårsperiod är en bra tidsgräns eller inte. Rikspolisstyrelsen 
anser att det är en rimlig avvägning mellan arbetsgivarens behov och kraven enligt 
europarätten. Andra tycker två års anställningstid är bättre än 14 månader som föreslogs i 
proposition 2005, men dem är fortfarande inte helt nöjda. Många anser också att det är en 
bra regel så länge man får provanställa innan en allmän visstidsanställning och att denna 
tid inte räknas in i tvåårsperioden.80  
 
Vissa remissinstanser anser att två år är en för lång tid, Jämo anser att förlänga tiden från 
14 månader till två år är en försämring som i större utsträckning kommer att drabba 
kvinnor än män. En annan åsikt är bland annat att förslaget är fullständigt orimligt och 
oacceptabelt eftersom det betyder längre tid i osäkra anställningar.81  

                                                 
77 Prop. 2006/07:111, s 24.  
78 A prop s 24.  
79 A prop s 25.  
80 A prop s 25.  
81 A prop s 27.  
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Den utgångspunkt som regeringen haft vid utformandet av förslaget är att det skall vara 
lättare för arbetsgivaren att anställa. Regeringen menade att lagförslaget kommer att bidra 
till att det blir enklare för arbetsgivaren att anställa tidsbegränsat. Regeringen ansåg även 
att tidsbegränsade anställningar bör vara tillåtna under en förhållandevis lång period. 
Genom förslaget avser man att öka arbetsgivarens möjlighet till flexibilitet. Långa 
tidsbegränsade anställningar ökar dessutom anställningstryggheten för arbetstagarna, då en 
tidsbegränsad anställning normalt inte kan avbrytas i förväg.82

 

 
4.3.2.1 Övergångsregler 
Även när det gäller övergångsreglerna från en tidsbegränsad anställning till en 
tillsvidareanställning, har uttalanden gjorts ifrån remissinstanserna. Vissa anser att regeln 
är orimlig, eftersom utgångspunkten tycks vara att en tidsbegränsad anställning efter 
tillräckligt lång tid skapar ett behov av en tillsvidareanställning. Även Svenskt Näringsliv 
är negativa till att arbetsgivaren skall tvingas att tillsvidareanställa. De menar att det enbart 
kommer att leda till situationer när arbetsgivaren tvingas anställa, fast det inte finns något 
behov av det. Vilket i sin tur kommer att medföra att arbetsgivaren tvingas säga upp 
arbetstagare på grund av arbetsbrist.83 
 
Genom att låta en tidsbegränsad anställning övergå till en tillsvidareanställning efter en 
viss tid menar regeringen att arbetsgivarens möjlighet att använda sig av på varandra 
följande tidsbegränsade anställningar, och på så vis undvika att tillsvidareanställa, minskar. 
Eftersom det inte finns något krav på att arbetsgivaren skall redovisa skälen till en allmän 
visstidsanställning kan arbetsgivaren givetvis välja att ersätta permanent arbetskraftsbehov 
genom denna form av anställning, därav är tidsgränsen på två år motiverad.84  
 
4.3.2.2 Beräkning av tid i allmän visstidsanställning 
Regeringen anser att endast tid i allmän visstidsanställning bör ingå vid beräkningen av 
uppnådd anställningstid. Med andra ord skall inte vikariatsanställning, säsongsarbete eller 
när arbetstagaren fyllt 67 år räknas in i den sammanlagda anställningstiden. Detta för att 
regelverket på så vis blir enkelt att tillämpa.85 När det gäller om provanställning skall 
räknas in i anställningstiden för en allmän visstidsanställning, har olika åsikter framförts 
om detta. Företagarna anser att det är viktigt att kunna få provanställa även innan en lång 
tidsbegränsad anställning, för att kunna pröva arbetstagarens lämplighet även i detta fall. 
Provanställningstiden skall då inte få räknas in i den sammanlagda anställningstiden. LO 
anser att de nya reglerna om allmän visstidsanställning ger arbetsgivaren möjlighet att 
prova en arbetstagares lämplighet utan att det skall finnas en särskild anställningsform för 
detta. Vidare menar de att om man väljer att behålla denna anställningsform måste det 
framgå av lagen att tidsbegränsa en arbetstagare för uppgifter den redan provats på, är en 
otillåten tidsbegränsad anställning. Företagarna anser vidare att provanställningstiden bör 
ökas till 12 månader, då arbetsgivarens vilja att anställa skulle öka samt att de skulle våga 
satsa på oprövade personer.86 Arbetslivsinstitutet föreslår att det även fortsättningsvis skall 

                                                 
82 Prop. 2006/07:111, s 22 f.  
83 A prop s 28. 
84 A prop s 28. 
85 A prop s 29 ff. 
86 A prop s 29.  
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vara möjligt att träffa avtal om provanställning på samma sätt som förut, och att denna tid 
skall räknas in i den tidsbegränsade anställningen. En del remissinstanser anser att 
möjligheterna till att träffa avtal om provanställningar är överflödiga. Att en 
provanställning skall få räknas in i den sammanlagda anställningstiden i en tidsbegränsad 
anställning, är något som en del remissinstanser motsätter sig. De anser att 
provanställningen skall ha en självständig ställning oberoende andra 
tidsbegränsningsgrunder. Många anser också att behovet som arbetsgivaren har att pröva 
en arbetstagare tillgodoses gott och väl med de regler som finns om fri visstidsanställning 
och avstryker därför förslaget.87 
 
4.3.3 Vikariatsanställning    
 
Förslaget som innebar att en vikariatsanställning får pågå i sammanlagt högst två år under 
en femårsperiod anser TCO stärker vikariernas trygghet och begränsar möjligheterna till 
missbruk av anställningsformen. Förslaget har dock mötts av negativa synpunkter. Dessa 
åsikter har i många fall varit knutna till den uppfattningen att vi i Sverige har en 
omfattande rätt till ledighet av olika slag. Därför krävs det rimliga möjligheter att anställa 
vikarier utan att vikarierna efter en viss tid blir tillsvidareanställda. Andra menar på att det 
regelverk som finns idag beträffande vikarier är väl inkört, samt att det är en accepterad 
modell som tillräckligt tillvaratar arbetstagarens intressen och motverkar missbruk. Vidare 
påtalas även att det inte har visats på att vikariatsanställningar missbrukas, och att inte 
några bärande skäl har uppvisats för att ändra lagstiftningen.88  
 
De argument som framfördes från regeringens sida för att ändra tiden en 
vikariatsanställning får pågå, är bland annat att med en sådan bestämmelse blir regelverket 
enhetligt och enkelt att tillämpa. Att strävan efter ett enhetligt system skall få styra 
vikariatets längd, anser många remissinstanser är svårt att acceptera. Bankinstitutens 
Arbetsgivareorganisation påtalar att det är en väsentlig skillnad mellan en 
vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning, då en vikarie anställs för att någon 
är frånvarande och inte för att utöka en verksamhet.89 Regeringen menade att tvåårsregeln 
stärker arbetstagarens trygghet och begränsar möjligheten till att vikariatsanställningar 
missbrukas. Med de förslag som har framförts, hindrar det även arbetsgivaren att stapla 
allmän visstidsanställning och vikariatsanställning på varandra under en sammanhängande 
tid som överstiger fyra år under en femårsperiod. I övrigt anser regeringen att reglerna om 
vikariat skall tillämpas på samma sätt som i tidigare gällande lagstiftning.90  
 
4.3.4 Anställning av pensionärer 
 

Regeringen föreslog i proposition 2005 att det skulle vara tillåtet att träffa avtal om 
tidsbegränsad anställning, när arbetstagaren fyllt 67 år. Detta är ett förslag som nuvarande 
regering valt att behålla utan några ändringar. De remissinstanser som är negativa till 
förslaget, vill rensa floran av tillåtna tidsbegränsade anställningar, för att regelverket skall 

                                                 
87 Prop. 2006/07:111, s 49 f.  
88 A prop s 49 f.  
89 A prop s 31.  
90 A prop s 30 ff. 
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bli enkelt att tillämpa. Den tidigare regeringens synpunkt var att det även fortsättningsvis 
skall vara tillåtet att träffa avtal för personer över 67 år. Detta är en åsikt som nuvarande 
regering ansluter sig till.91 
 
4.3.5 Provanställning  
 
Precis som förut skall det vara tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning i 
sex månader. Detta är något som både den tidigare och nuvarande regeringen är överens 
om. Åsikten skiljer sig dock i frågan om tid i provanställning skall räknas in i den 
sammanlagda tiden för en tidsbegränsad anställning eller inte.92   
 

4.4 Gällande rätt  
 
Istället för alla de tidigare tillåtna anställningsformerna, är det nu tillåtet att anställa 
tidsbegränsat för:  

 
1. allmän visstidsanställning, 
2. vikariat, 
3. säsong, 

 4. när arbetstagaren fyllt 67 år,93  
 5. tidsbegränsad provanställning.  
 
Det som gäller nu, är att om en arbetstagare befunnit sig i en allmän visstidsanställning i 
sammanlagt två år under en femårsperiod eller i ett vikariat i två år under en femårsperiod, 
skall anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Endast tid i allmän 
visstidsanställning ska ingå vid beräkning av tvåårsperioden.  
 
4.4.1 Säsongsanställning 
 

Beträffande säsongsanställning har regeringen inte avsett att göra någon ändring i frågan 
om att träffa avtal om viss säsong om det föranleds av ”arbetets särskilda beskaffenhet”. 
Som tidigare nämnts, så är det inte själva arbetsuppgifterna som sådana som föranleder till 
den tidsbegränsade anställningen. Tanken har i stället varit att arbetet i någon mer 
vidsträckt mening normalt bedrivs på ett sådant sätt och under sådana förutsättningar, att 
tidsbegränsningen är motiverad.94 När det gäller anställning för säsong, är det avgörande 
om anställningen är beroende av en årstid eller andra jämförbara skäl.95 Det har gjorts vissa 
vägledande uttalanden i AD96 som har haft betydelse vid prövningen av 
”arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet” när det gäller giltiga visstidsanställningar. 
Dessa uttalanden är fortfarande vägledande och innebär att arbetsuppgifterna på något sätt 
till sin natur måste vara tidsbegränsade. De arbetsuppgifter som arbetsgivaren vill lösa 

                                                 
91 Prop. 2005/06:185, s 48 f.  
92 Prop. 2006/07:111, s 49 f.  
93 A prop s 1.  
94 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 74 f. 
95 Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 81.   
96 AD 1975:84.  
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genom att visstidsanställa, skall alltså pågå under en tid som kan fastställas i förväg. Ju 
längre denna tidsrymd är, desto starkare skäl föreligger att tillsvidareanställa arbetstagaren. 
Normalt bör visstidsarbetet på ett ganska markant sätt skilja sig från de arbetsuppgifter 
som tillsvidareanställd personal utför. Om alldeles speciella yrkeskvalifikationer krävs 
jämfört med dem som gäller för tillsvidareanställd personal hos arbetsgivaren, kan detta 
tala för att visstidsanställning är tillåten. Viss hänsyn kan någon gång tas till om 
arbetsgivarens rörelse har speciell karaktär. Frågan om tillåtligheten av en 
visstidsanställning får i första hand prövas med hänsyn till de förutsättningar som gällde 
vid tidpunkten för anställningsavtalets inträffande. Det har dock betydelse om det visar sig 
att arbetstagaren sysselsätts med andra arbetsuppgifter än dem som avtalats. De nyss 
angivna faktorerna ska sammanvävas till en helhetsbedömning. Det kan vara befogat att i 
det enskilda fallet tillmäta en viss faktor särskild betydelse.97  
 
När det gäller begreppet ”säsong” är detta obestämt genom att det beror på verksamhetens 
art. Om verksamhetens säsong beror på yttre förhållanden såsom väderförhållanden, är det 
vidare obestämt då en återkommande säsongen kan variera från år till år och ha olika längd 
olika år och inträffa olika på olika orter.98

 

 
4.4.2 Vikariatsanställning   
 
Beträffande vikariatsanställningar har ändringarna berört hur länge en arbetstagare kan 
inneha en sådan anställning, innan den övergår till en tillsvidareanställning. I övrigt anser 
regeringen att reglerna om vikariat skall tillämpas på samma sätt som i tidigare gällande 
lagstiftning. Vilket innebär att för en viss tid får det anställas en vikarie i stället för en 
ordinarie arbetstagare vid sjukdom, föräldraledighet med mera. Anställningstiden kan 
bestämmas till ett visst datum eller tills dess att den ordinarie arbetstagaren kommer 
tillbaka efter sjukdom eller tjänstledighet.99  
 
Hur ett vikariat upphör i olika situationer har det redovisats för i AD.100 För det första 
upphör vikariatet vid den avtalade tidens utgång. Ett vikariat som löper under en viss 
persons frånvaro, upphör när den ordinarie arbetstagaren återkommer. I fall vikariatet löper 
under den ordinarie arbetstagarens frånvaro, men längst till en viss tidpunkt, upphör 
vikariatet vid den förutbestämda tidpunkten oberoende av om den ordinarie återkommit 
eller inte. I samma situation som redovisats för ovan, upphör vikariatet också om den 
ordinarie arbetstagarens anställning upphör i förtid. Detta förutsätter dock att vikariatet 
gäller för en viss namngiven person.101  
 
 
 
 
 

                                                 
97 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 74 f.  
98 Öman Sören, Anställningsskyddspraxis, s 84.  
99 A a s 77. Se även Englund Thomas, Reglerna kring anställningen, s 82.  
100 AD 1990:98. 
101 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 77.  
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4.4.3 Provanställning 
 
Ett avtal om en tidsbegränsad provanställning får träffas med stöd av 6 § LAS. 
Provanställning är en anställningsform som i normala fall är en tillsvidareanställning. 
Skillnaden är att den kan avbrytas under en prövotid utan att det går att pröva det rättsligt. 
En prövning kan dock göras om upphörandet strider mot någon av diskrimineringslagarna 
eller är föreningsrättskränkande. Det går även att ingripa mot en provanställning som kan 
antas vara ett sätt för arbetsgivaren att kringgå lagens huvudregel om tillsvidareanställning. 
Syftet med en sådan typ av tidsbegränsad anställning, är att arbetsgivaren skall kunna 
prova arbetstagarens kapacitet. Det krav som ställs i lagen är att provanställningen inte får 
vara längre än sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnat besked 
om att de inte vill fortsätta anställningen, övergår provanställningen automatiskt till en 
tillsvidareanställning. Det finns ofta mer preciserade regler i kollektivavtal. Enligt 
förarbeten är det inte tillåtet att anställa en arbetstagare som tidigare varit anställd på prov, 
på arbetsuppgifter som den utförde som anställd. I fall en arbetsgivare agerar på detta sätt, 
skall det finnas starka sakliga skäl för det. Det är inte tillåtet att förlänga en provanställning 
utöver sex månader.102 
 
4.4.4 Anställning av pensionärer  
 
En arbetstagare har rätt att stå kvar i sin anställning tills dess att han har fyllt 67 år. För de 
arbetstagare som vill fortsätta sin anställning efter att de fyllt 67, kommer det även 
fortsättningsvis ges möjlighet för dem att träffa avtal om tidsbegränsad anställning. Denna 
regel är tillämplig på redan anställda personer och vid nyanställning. Regeln ger 
arbetsgivaren möjlighet att anställa personer tidsbegränsat under förutsättning att 
arbetstagaren har fyllt 67 år. En arbetsgivare kan inte anställa en förtidspensionär eller en 
person som är 65 år för en sådan tidsbegränsad anställning. Lagen innehåller inga 
begränsningar angående hur länge en arbetstagare över 67 år får anställas för viss tid. Den 
som anställs för en sådan här anställning, förvärvar inte företrädesrätt till återanställning.103 
Eftersom det inte finns några regler beträffande hur länge denna tidsbegränsade anställning 
får pågå, innebär det att anställningsskyddet är mindre omfattande för denna grupp 
arbetstagare än för arbetstagare som inte har uppnått denna ålder.  
 
4.5 Ikraftträdande  
 
De övergångsbestämmelser som kommer att gälla är följande. För nya anställningar som 
har ingåtts före den 1 juli 2007, gäller den äldre lagstiftningen och det är de äldre tillåtna 
tidsbegränsade anställningarna som gäller. Vid beräkning av konverteringstiden i en 
vikariatsanställning, skall även tiden innan den 1 januari 2008 beaktas. Beträffande 
vikariatsanställningar som träffades innan den 1 januari 2008, skall treårsregeln gälla även 
om vikariatet löper i tiden efter ikraftträdelsen av tvåårsregeln. Att regeringen valt att 
skjuta upp ikraftträdandet av när en vikarieanställning övergår till en tillsvidareanställning, 
beror på att reglerna inte skall träda ikraft mitt i sommaren då semestertider råder och 

                                                 
102 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 85 ff. Se även Englund Thomas, 
Reglerna kring anställningen, s 84.   
103 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 33.  
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många befinner sig i vikariatsanställningar. Av denna anledning anser regeringen att det är 
lämpligt att dessa ändringar träder ikraft den 1 januari 2008.104 
 
Angående konverteringsregeln för allmän visstidsanställning, är det bara tid i den allmänna 
visstidsanställning som får räknas in. Om en arbetstagare har haft en visstidsanställning 
som projektarbetare, får denna tid inte räknas in i den sammanlagda tiden av en allmän 
visstidsanställning.105   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
104 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 85 ff. Se även Iseskog Tommy, 
Nya LAS-regler 2007/2008, s 84. 
105 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 85 ff. Se även Iseskog Tommy, 
Nya LAS-regler 2007/2008, s 84.  
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5 Företrädesrätt till återanställning  
 
5.1 Bakgrund  
 
Reglerna om företrädesrätt till återanställning infördes i anställningsskyddslagen 1974. 
Skälet till bestämmelserna var att förhindra kringgåenden av anställningsskyddet vid 
arbetsbristuppsägningar.106 Bestämmelserna har levt kvar sedan dess, men har genom åren 
ändrats vid ett antal tillfällen. Vid dessa tillfällen har det varit reglerna om kvalifikationstid 
som vanligen har varit föremål för förändring. Från början gällde att arbetstagaren skulle 
ha varit anställd mer än tolv månader under en tvåårsperiod. Dessa regler ändrades sedan 
genom proposition 1996/97:16 ”En arbetsrätt för ökad tillväxt”. Lagförslaget innebar att 
den tidsbegränsat anställda skulle förvärva företrädesrätt till återanställning efter att ha 
varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under en treårsperiod. Företrädesrättstiden 
minskades samtidigt med tre månader, från tolv till nio månader.107 Dessa regler trädde i 
kraft den 1 januari 1997.108   
 
Den tidigare regeringen hade för avsikt att modernisera arbetsrätten, och beslutade därför 
att bland annat förstärka företrädesrätten genom att ändra kvalifikationstiden till mer än sex 
månaders anställning under en tvåårsperiod. De föreslagna ändringarna beträffande 
kvalifikationstiden hann dock inte träda i kraft, då Sveriges nuvarande regering beslutade 
att ”återställa” denna regel till dess redan befintliga lydelse. Innebörden av detta är att 
bestämmelserna i 25 § LAS inte har ändrats och att tidigare gällande praxis fortfarande 
kommer att utgöra gällande rätt.109    
 

5.2 Lagförslagets utveckling  
 

5.2.1 Arbetslivsinstitutet 
 
Arbetslivsinstitutets utredning110 resulterade i vissa förslag där man avsåg att förstärka 
företrädesrätten för tidsbegränsat anställda. Enligt utredningen fanns det skäl till att 
förstärka den tidsbegränsade anställningens funktion som en språngbräda in på 
arbetsmarknaden mot en tillsvidareanställning.111    
 
Ett av förslagen var att kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning för 
tidsbegränsat anställda, skulle ändras till mer än sex månaders anställning under en 
tvåårsperiod. Även kravet på att arbetstagaren ska ha vägrats fortsatt anställning på grund 
av arbetsbrist, skulle enligt förslaget avskaffas. Anledningen till utredningens förslag att 
ändra kvalifikationstiden för företrädesrätt till sex månader under en tvåårsperiod, var att 
                                                 
106 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 263.  
107 Prop. 1996/97:16, s 42 ff.  
108 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, 11.  
109 A a s 23.  
110 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv” 
111 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 256.  
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kvalifikationsfristen i den gällande bestämmelsen ansågs vara för lång. Genom att ändra 
denna bestämmelse skulle skyddet i anställningen byggas upp gradvis med 
anställningstiden. Den föreslagna tidsfristen skulle även stämma överrens med den längsta 
tiden för provanställning, vilket skulle framstå som konsekvent. Förslaget skulle även 
minska skillnaderna mellan anställningsformerna och på så vis förebygga att de 
tidsbegränsade anställningarna kunde användas på ett sätt som uppfattas som ett 
kringgående av den längsta tillåtna tiden för provanställning.112  
  
Även problemet med urLasning togs upp, med vilket avses att anställningstiden anpassas 
och läggs under de tillämpliga kvalifikationsfristerna. Enligt utredningen borde en sänkt 
kvalifikationsfrist motverka att arbetsgivare tar till sådana metoder. Detta på grund av att 
kostnader för rekrytering, inskolning med mera i sådana fall skulle öka markant och att det 
skulle bli ytterst olönsamt för arbetsgivaren. Därför fanns det inte skäl att tro att 
arbetsgivaren skulle övergå till att anställa arbetstagare på kortare tid än sex månader bara 
för att undvika företrädesrätten.113  
 
Arbetslivsinstitutet kom genom utredningen också fram till att bestämmelsen om att 
anställningen ska ha upphört på grund av arbetsbrist, var alltför otydlig. Därför ansågs att 
den förutsättningen för tidsbegränsat anställdas företrädesrätt som låg i kravet på att 
arbetstagaren inte fått fortsätta sin anställning på grund av arbetsbrist, skulle avskaffas. Om 
regleringen inte kunde avskaffas skulle den åtminstone förtydligas och förenklas. De ville 
även att skyddet för tidsbegränsat anställda skulle förstärkas genom att företrädesrätten till 
återanställning inte direkt skulle kopplas till arbetsgivarens skäl för att inte erbjuda fortsatt 
anställning. Om en tidsbegränsat anställd inte skulle få fortsätta sin anställning på grund av 
att denne misskött sig eller visat bristande lämplighet, skulle detta enligt förslaget prövas 
inom ramen för om arbetstagaren haft tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet.114     
 
5.2.2 Tidigare regeringens och remissinstansers yttranden  
 
I enighet med Arbetslivsinstitutets förslag föreslog den tidigare regeringen, genom 
proposition 2005, att den dåvarande kvalifikationstiden skulle ändras till mer än sex 
månaders anställning under de senaste två åren.

115 En av anledningarna till att regeringen 
ville ändra kvalifikationstiden, var för att det skulle förhindra att arbetsgivare skulle kunna 
kringgå lagens trygghetsregler. Kringgå trygghetsreglerna skulle en arbetsgivare kunna 
göra genom att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist för att därefter nyanställa 
en annan person, trots att den tidigare arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer.116  
 
Förslaget om förkortad kvalifikationstid för företrädesrätt till återanställning ansågs av ett 
mindre antal remissinstanser som positivt. Däremot var de flesta 
arbetsgivarorganisationerna negativa till förslaget. Svenskt Näringsliv ansåg att förslaget 
var oacceptabelt och Arbetsgivarverket kunde inte finna någon anledning till att ändra den 

                                                 
112 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 265.  
113 A bet s 267.  
114 A bet s 268 f.  
115 Prop. 2005/06:185, s 53.  
116 A prop s 54. 
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redan befintliga bestämmelsen. Några remissinstanser menade även att de tidsbegränsade 
anställningarna skulle få kortare varaktighet och understiga sex månader om förslaget 
genomfördes.117  
 
Trots dessa yttranden menade regeringen att förslaget snarare skulle motverka att de 
tidsbegränsade anställningarna blev kortare. Regeringens förklaring till detta påstående var 
att det idag förekommer tillfällen då arbetsgivare anställer arbetstagare för begränsad tid 
oavsett arbetskraftsbehov, under endast cirka elva månader. Med andra ord strax under 
gränsen för att företrädesrätten till återanställning ska börja gälla. För en sådan 
arbetsgivare, som ständigt väljer att anställa tidsbegränsat för kortare perioder än sex 
månader, för att kringgå reglerna om företrädesrätt, kommer rekryterings - och 
inskolningskostnader att öka. Regeringen menar att detta beteende inte kan vara 
ekonomiskt försvarbart för företag. Därför kan det förväntas att effekten av att ändra 
kvalifikationsfristen kommer att bli att fler arbetstagare istället kvarstår i sin anställning, 
förbi tidsgränsen för företrädesrätt, och att företrädesrättens funktion att verka för en 
återanställning på så vis stärks. Den förstärkta företrädesrätten bör även gynna svaga 
grupper på arbetsmarknaden menar regeringen. Enligt Jämställdhetsombudsmannen skulle 
en kortare kvalifikationstid i många fall utgöra det egentliga anställningsskyddet för 
personer med tidsbegränsad anställning.118   
 
I Arbetslivsinstitutets promemoria119

 föreslogs att arbetstagare skulle ha företrädesrätt till 
återanställning oavsett om fortsatt anställning vägrats på grund av arbetsbrist eller av 
personliga skäl. Varken regeringen eller de remissinstanser som uttalat sig om förslaget, 
fann detta som en god idé.120    
 

5.2.3 Nuvarande regeringens och remissinstansers yttranden  
 
Regeringen understryker i proposition 2006, att det är viktigt att regelverket främjar 
arbetsgivares vilja att anställa. Inte sällan anses reglerna om företrädesrätt till 
återanställning vara ett skäl till varför arbetsgivare i vissa situationer väljer att inte 
rekrytera. För att minska risken att arbetsgivare på grund av företrädesrätt till 
återanställning avhåller sig från att anställa under alltför lång tid, bör den tid under vilken 
företrädesrätt gäller inte vara alltför lång.121 Därför anser inte regeringen att det finns skäl 
till att ändra regelverket. De redan befintliga reglerna om kvalifikationstid för 
företrädesrätt till återanställning bör därför fortsätta att gälla.122  
 
Ett antal remissinstanser menar att det finns ett behov av en spärregel. Denna spärregel 
skulle då förhindra att arbetstagare får företrädesrätt till en anställning, som är så lång att 
den tillsammans med tidigare anställningstid hos samma arbetsgivare, kan övergå till en 
tillsvidareanställning. Regeringen menar dock att en sådan spärregel skulle komplicera 
regelverket avsevärt. I alla återanställningssituationer måste arbetsgivaren beakta om 
                                                 
117 Prop. 2005/06:185, s 54 ff.  
118 A prop s 56.  
119 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”.  
120 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 57 f.  
121 Prop. 2006/07:111, s 35. 
122 A prop s 34.  
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arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. En spärregel skulle 
komplicera denna situation och därför anser inte regeringen att det finns skäl till att införa 
en sådan bestämmelse.123     
 
Den tidigare regeringens förslag innebar även att anställningsformen säsongsanställning 
skulle slopas. Den nuvarande regeringen har dock valt att behålla möjligheten till att 
säsongsanställa. Därför kommer de redan befintliga bestämmelserna om säsongsanställdas 
företrädesrätt till återanställning fortsätta att gälla. En säsongsanställd arbetstagare som 
varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, 
kommer dessutom att förvärva företrädesrätt till andra anställningar än 
säsongsanställning.124      
   
Ett annat förslag var att tiden under vilken företrädesrätt gäller, skulle utökas från nio 
månader till tolv månader. Det som ansågs positivt med detta förslag var bland annat att 
det skulle innebära en utökad trygghet för de tidsbegränsat anställda. De som var kritiska 
till denna ändring menade bland annat att det saknas skäl till att förlänga tidsperioden från 
nio till tolv månader för företrädesrätt till återanställning. Andra ansåg att nio månader var 
tillräckligt lång tid och att man genom att förlänga företrädesrättstiden med tre månader 
skulle skapa ett inte oväsentligt administrativt merarbete för arbetsgivaren. En förlängning 
av företrädesrätten skulle även kunna leda till fler tidsbegränsade anställningar som varar i 
mindre än tolv månader, eftersom en lång tid med företrädesrätt till återanställning skapar 
ytterligare incitament att hålla anställningstiderna nere. Regeringen anser inte heller i detta 
fall att det finns skäl till att ändra regelverket och de tidigare bestämmelserna om 
företrädesrätt till återanställning i nio månader kommer därför att stå oförändrad.125    
 
5.3 Gällande rätt   
 
5.3.1 Arbetsbrist  
 
En förutsättning för arbetstagarens företrädesrätt till återanställning är att anställningen ska 
ha upphört på grund av arbetsbrist. Med arbetsbrist avses inte enbart situationer när det 
inom verksamheten råder brist på arbetsuppgifter. Har arbetsgivaren en företagsekonomisk 
eller verksamhetsekonomisk anledning att förändra verksamheten, går även det under 
benämningen arbetsbrist.126 Skulle en anställning upphöra på grund av arbetsbrist, har den 
anställda företrädesrätt till återanställning oavsett om arbetstagaren är tillsvidareanställd 
eller tidsbegränsat anställd.127 Vidare gäller även att uppsägningen ska ha gjorts av 
arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller inte om den anställda sagt upp sig själv.128  
 
 
 

                                                 
123 Prop. 2006/07:111, s 35. 
124 A prop s 35. 
125 A prop s 37.  
126 Iseskog, Tommy. 100 X Arbetsrätt, s 112.  
127 Englund, Thomas. Reglerna kring anställningen, s 200 f. Se även AD 2000:26.  
128 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 200. 
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En tillsvidareanställd som blivit uppsagd av arbetsgivaren, kan i vissa fall under 
uppsägningstiden säga upp sig själv för att på så sätt få en kortare uppsägningstid. Vid en 
sådan motuppsägning har arbetstagaren ändå företrädesrätt till återanställning. Detta på 
grund av arbetsgivarens uppsägning, som inträffade först. Företrädesrätt till återanställning 
räknas då från och med utgången av arbetsgivarens uppsägningstid.129      
 
Skulle en anställning upphöra av andra skäl än arbetsbrist, av skäl som är hänförliga till 
arbetstagaren personligen, har arbetstagaren inte längre företrädesrätt till återanställning. 
För att en arbetsgivare överhuvudtaget ska kunna vägra en arbetstagare företrädesrätt, trots 
att alla kriterier i övrigt är uppfyllda, måste arbetsgivaren kunna ange andra objektivt 
godtagbara skäl till anställningens upphörande än arbetsbrist.130 Kan en arbetsgivare inte 
uppge andra godtagbara skäl, måste det antas att det enbart är arbetsbrist som är orsaken 
till anställningens upphörande. I sådana fall har den uppsagda arbetstagaren ändå 
företrädesrätt till återanställning, trots arbetsgivarens vilja att säga upp denna på grund av 
personliga skäl.131   
 

Tilläggas bör även att en arbetstagare kan välja att avstå från sin företrädesrätt till 
återanställning.132 Arbetstagaren kan i sådana fall endast avstå från denna rätt när 
uppsägningen meddelats av arbetsgivaren, alltså inte innan tidpunkten arbetstagaren fått 
beskedet om uppsägningen. I ett uttalande från AD133 framgår att en arbetstagare som 
visserligen avstått sin företrädesrätt till ett då aktuellt arbete, fortfarande kan ha 
företrädesrätt till andra arbeten som uppkommer vid senare tillfällen.  
 
Om en arbetstagare avvisar ett erbjudande om återanställning, riskerar denne att bli av med 
sin företrädesrätt. En viktig faktor som i detta fall spelar roll, är om 
återanställningserbjudandet skäligen borde godtas av arbetstagaren. Ponera att en 
arbetstagare som under lång tid varit tillsvidareanställd hos arbetsgivaren, blir uppsagd på 
grund av arbetsbrist. Arbetstagaren får sedan ett erbjudande om en tremånaders 
tillsvidareanställning, vilket arbetstagaren tackar nej till. Enligt bestämmelserna om 
företrädesrätt skulle arbetstagarens avvisande innebära att denne blir av med sin 
företrädesrätt. Enligt ett uttalande från AD, framkommer att arbetstagaren inte alls behöver 
bli av med företrädesrätten till återanställning på grund av avvisandet. Detta beror på att 
arbetsgivarens förslag om en tremånaders tidsbegränsad anställning inte var ett sådant 
förslag som arbetstagaren skäligen borde godta. Skulle arbetstagaren godta denna 
tidsbegränsade anställning, skulle denne riskera att gå miste om erbjudanden om nya 
tillsvidareanställningar som skulle kunna bli aktuella under tremånadersperioden. AD 
menar att ett avvisande till kortare anställningserbjudanden, på grund av ovanstående skäl, 
inte ska medföra att arbetstagaren blir av med sin återanställningsrätt.134     
 
 
 
                                                 
129 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 200.  
130 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 263.  
131 AD 1977:98.  
132 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 200.  
133 AD 2001:25.  
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Utgångspunkten för företrädesrätt till återanställning är att arbetstagaren måste göra 
anspråk på sin företrädesrätt.135 Det finns inget direkt formkrav på denna anmälan, men 
någon form av anmälan måste ha skett. Konkludent handlande kan i regel inte ersätta en 
företrädesrättsanmälan. I särskilda fall kan dock undantag göras, exempelvis om det för 
båda parter är självklart att arbetstagaren vill göra gällande sin företrädesrätt. Sådana fakta 
kan ha framkommit genom diskussioner parterna emellan. Har sådana diskussioner ägt 
rum, kan det ändå ses som att arbetstagaren anmält sitt intresse för företrädesrätt.136   
 
Tillfällen har funnits då arbetsgivare väljer att hyra in arbetskraft, trots att 
företrädesrättsberättigade arbetstagare finns. Att en arbetsgivare agerar på detta sätt 
behöver inte anses vara ett kringgående av företrädesrättsreglerna. AD har i olika domar 
uttalat att man måste se till omständigheterna från fall till fall. Men generellt sett finns det 
inga skäl till att se inlåning av arbetstagare som ett sätt att försöka kringgå 
företrädesrättsreglerna.137          
 
5.3.2 Kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning 
 
En arbetstagare har företrädesrätt till återanställning när denne varit anställd hos 
arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. En 
säsongsanställd arbetstagare förvärvar företrädesrätt till återanställning inför nästa säsong, 
om arbetstagaren varit säsongsanställd i mer än sammanlagt sex månader under de senaste 
två åren.138  
 
Har den säsonganställde arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer 
än tolv månader de senaste tre åren, har denne även företrädesrätt till återanställning till 
andra anställningar, alltså inte enbart säsonganställningar.139 Återanställningsrätten gäller 
därför samtliga arbetstagare som uppfyller kravet på mer än tolv månaders anställning. Det 
spelar ingen roll vilken anställningsform arbetstagaren tidigare haft, utan 
återanställningsrätten avser alla former av anställningar, både tillsvidare- och 
visstidsanställningar.140       
 
5.3.3 Företrädesrätt till återanställning under nio månader 
 
Företrädesrätten till återanställning gäller under en viss tid. För en tidsbegränsat anställd 
arbetstagare innebär det att denne har företrädesrätt i maximalt tio månader. Besked om 
företrädesrätt ska av arbetsgivaren lämnas till arbetstagaren senast en månad innan den 
tidsbegränsade anställningen löper ut. Företrädesrätten uppkommer tidigast då 
arbetstagaren fått, eller skulle ha fått, besked om företrädesrätten. Sedan kan 
företrädesrätten gälla i ytterligare nio månader. På grund av dessa tidsfrister följer att den 
maximala tiden en arbetstagare har företrädesrätt blir en plus nio, det vill säga tio 
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månader.141  
  
För säsongsanställda arbetstagare gäller företrädesrätten under en månad innan säsongen 
börjar och sedan tills dess att nio månader har förflutit från den nya säsongens början.142

 

Rätten till återanställning för en arbetstagare med en tillsvidareanställning, gäller från 
uppsägningsdagen till dess att nio månader förflutit från den sista anställningsdagen. Tiden 
för återanställningsrätten beror med andra ord även på hur lång uppsägningstid 
arbetstagaren har. En arbetstagare med en uppsägningstid om sex månader, har i praktiken 
företrädesrätt till återanställning under hela denna sexmånadersperiod och därefter 
ytterligare nio månader.143    
     
5.3.4 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta  
 
En tidsbegränsat anställd arbetstagare som inte kommer att få fortsätta sin anställning ska 
av arbetsgivaren få besked om detta. Beskedet ska delges arbetstagaren senast en månad 
innan anställningstiden går ut, om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 
tolv månader under de senaste tre åren. Kan besked inte lämnas i förväg på grund av 
kortare anställningstid, ska arbetstagaren istället få det i samband med anställningens 
början.144  
 
En säsongsanställd arbetstagare, som vid anställningens upphörande varit säsongsanställd 
hos arbetsgivaren i mer än sex månader under de senaste två åren, har rätt att få besked om 
att denne inte kommer att få fortsätta säsongsanställningen. Beskedet ska lämnas minst en 
månad innan den nya säsongen börjar. Om den säsongsanställde arbetstagaren istället varit 
anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren, har denne rätt 
att få besked om att anställningen kommer att upphöra minst en månad innan 
anställningstiden går ut.145    
 
5.3.5 Vilka arbeten omfattas av företrädesrätten? 
 
En arbetstagare har inte företrädesrätt till samtliga arbeten som arbetsgivaren ledigförklarar 
under arbetstagarens återanställningsperiod. I lagen finns några begränsningar som måste 
beaktas. Det finns bland annat en geografisk begränsning som gäller driftsenheten. Med 
driftsenhet avses verksamheten i en byggnad eller inom ett inhägnat område. 
Utgångspunkten är att arbetstagarens fysiska arbetsplats utgör driftsenheten.146 En 
driftsenhet kan även innefatta flera byggnader som är sammanhållna på ett naturligt sätt 
genom exempelvis ett gemensamt fabriksområde.147 Vidare kan en driftsenhet även 
omfatta flera olika avdelningar av ett företags verksamhet. Återanställningsrätten gäller 
endast till den driftsenhet som arbetstagaren tidigare varit sysselsatt inom. Vid fall det 
finns flera driftsenheter på samma ort och arbetsgivaren är kollektivavtalsbunden, kan en 

                                                 
141 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 45.  
142 A a s 45 f.  
143 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 201.  
144 A a s 201 f.  
145 A a s 202. 
146 Iseskog, Tommy. 100 X Arbetsrätt, s 134.   
147 A a s 133 ff.  
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arbetstagare få återanställningsrätt till alla de driftsenheterna under en speciell 
förutsättning. Förutsättningen är att facket i sådana fall har begärt en så kallad 
sammanläggning, och att denna begäran har skett senast vid de primärförhandlingar som 
sker i samband med en återanställningssituation.148

 Eftersom företrädesrätten till 
återanställning i dessa fall kan göras gällande hos samtliga driftsenheter på orten, har 
frågor uppstått kring vad som ska avses med begreppet ort. AD har i flera fall uttalat sig 
om detta, och konstaterat att med ort avses vad som i ”folkmun” betecknas som ort.149 
Vidare har AD uttalat att det inte är fråga om en och samma driftsenhet om arbetet utförs 
på olika orter.150 Detta beror på att lagstiftaren, vid utformningen av bestämmelsen, inte 
hade i tanke att en driftsenhet skulle kunna vara förlagd till flera orter.151      
 
Även en kollektivavtalsbegränsning finns som måste beaktas. Detta innebär att om en 
arbetsgivare har flera kollektivavtal som gäller, har arbetstagaren endast 
återanställningsrätt till arbete som ligger inom det avtalsområde som han eller hon tidigare 
varit anställd inom vid anställningens upphörande. Om arbetsgivaren däremot inte är 
bunden av kollektivavtal, har arbetstagaren företrädesrätt till alla lediga tjänster i 
arbetsgivarens verksamhet under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer för det lediga arbetet.152    
 
Slutligen bör nämnas att det även finns en kvalifikationsbegränsning vid företrädesrätt till 
återanställning. Denna begränsning innebär att arbetstagaren enbart har återanställningsrätt 
till sådana lediga arbeten som denne har tillräckliga kvalifikationer för. Arbetstagaren ska 
ha samma kvalifikationer som vanligen skulle krävas av en ”utomstående” arbetstagare 
som söker tjänsten. Arbetstagaren har dock, i likhet med en nyanställd, rätt till 
upplärningstid.153   
 
5.3.6 Ny arbetsgivare – vad händer med återanställningsrätten? 
 
Rätten till återanställning gäller enligt huvudregeln hos den arbetsgivare som arbetstagaren 
senast varit anställd. Skulle däremot ett företag, eller en del av företaget, övergå till en 
annan arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § LAS, gäller 
återanställningsrätten även mot den nya arbetsgivaren.154  
 
Det finns olika typer av företagsöverlåtelser. I 6 b § LAS står att de rättigheter och 
skyldigheter som normalt ska övergå till den nya arbetsgivaren i fråga om anställningsavtal 
och anställningsförhållanden, inte gäller vid övergång i samband med konkurs. När det 
gäller företrädesrätt till återanställning, finns dock en bestämmelse i 25 § LAS som säger 
att återanställningsrätt föreligger även i de fall den tidigare arbetsgivaren försatts i 
konkurs.155    

                                                 
148 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 180.  
149 Iseskog, Tommy. 100 X Arbetsrätt, s 134.   
150 AD 1988:100.  
151 AD 1993:99.  
152 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 205.  
153 A a s 206.  
154 A a s 207. Se även Englund, Thomas. Reglerna kring anställningen, s 209.   
155 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 208.  
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6 Informationsskyldighet 
 

6.1 Bakgrund 
 
En arbetsgivare har enligt LAS en skyldighet att informera en arbetstagare om 
anställningsvillkoren. I lagen har det funnits bestämmelser om informationsskyldigheten 
ända sedan 1 januari, 1994.156 Redan före Sveriges inträde i EU gjordes ändringar i LAS, i 
syfte att genomföra bestämmelserna i upplysningsdirektivet.157 Ändringen resulterade i en, 
på den tiden, ny paragraf, 6 a §. Denna paragraf ansågs, till en början, uppfylla kraven i 
upplysningsdirektivet. EG-domstolens yttrande i Lange-målet158 klargjorde att med 
regleringen i artikel 2.1159 följer en skyldighet för arbetsgivaren att informera arbetstagaren 
om ”de väsentliga villkoren”. De fann även att uppräkningen i artikel 2.2160, som påminde 
om uppräkningen i 6 a § LAS, inte var uttömmande. Mot bakgrund av EG-domstolens 
praxis, avsåg regeringen genomföra ändringar beträffande informationsskyldigheten i 
LAS.161   
 
Sveriges tidigare regering angav i proposition 2005 att det fanns ett behov av att uppdatera 
och tydliggöra lagtexten så att direktivets bestämmelser kommer till uttryck på ett klarare 
sätt.162

 6 a § LAS var redan då mycket omfattande och regeringen befarade att den, med 
alla ändringar och tillägg, skulle bli svåröverskådlig. Därför ansågs den bästa lösningen 
vara att upphäva 6 a § och istället dela upp informationen i flera kortare paragrafer.163 Den 
ursprungliga 6 a § är numera upphävd, men finns till innehåll fortfarande kvar i form av 
bestämmelserna som återfinns i 6 c § LAS. Ytterligare bestämmelser som tillkommit 
angående arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot arbetstagaren finns reglerade i 6 
d–g §§ LAS.    
 
6.2 Lagförslagets utveckling  
 
6.2.1 Arbetslivsinstitutet 
 
Genom Arbetslivsinstitutets utredning fastställdes att det fanns ett behov av att utöka 
arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 6 a § LAS. Anledningen till behovet var, att i 
det system som utredningen föreslog, kom arbetstagarnas rättigheter även att bero på tid i 
anställningen. Därför föreslogs att arbetsgivaren skulle vara skyldig att informera 
arbetstagaren om den tid som denne varit anställd, om arbetstagaren själv begärde det. 
Informationen om sammanlagd anställningstid skulle sedan delges arbetstagaren inom en 
månad efter det att arbetstagaren begärt den. Vid begäran skulle arbetsgivaren lämna 

                                                 
156 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 56.  
157 Direktiv 91/533/EG  
158 Mål C-350/99 Wolfgang Lange mot Georg Schunemann.  
159 Direktiv 91/533/EG.  
160 Direktiv 91/533/EG. 
161 Prop. 2005/06:185, s 61.  
162 Prop. 2005/06:185, s 61.  
163 A prop s 66.  
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informationen i skriftlig form.164 
 
6.2.2 Näringsdepartementet 
 
Inom Näringsdepartementet upprättades en promemoria, ”Arbetsgivares 
informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen”.165 Promemorian innehöll 
två förslag till ändring av LAS. Den ena ändringen avsåg 6 a §. Den andra ändringen skulle 
innebära att en ny paragraf, 6 c §, tillkom LAS. Genom promemorian föreslogs att 6 a § 
LAS skulle förtydligas, då omfattningen av arbetsgivarens informationsplikt inte tydligt 
framgick. Information skulle lämnas om de viktigaste villkoren som gällde anställningen 
och innehålla i vart fall de uppgifter som angavs i 6 a § andra stycket LAS. Vidare 
föreslogs att det skulle bli obligatoriskt att informera om arbetsuppgifterna och 
yrkesbenämnig eller tjänstetitel. Ett tydliggörande av vilka villkor som skulle omfattas av 
informationsskyldigheten vid utstationeringar fanns det också ett behov av.166   
 
Ett stort problem avseende 6 a § LAS var att paragrafen inte gav besked i frågan om de sju 
punkter som räknades upp i paragrafens andra stycke. Frågan var om dessa sju punkter 
skulle ses som en uttömmande redogörelse för vad arbetsgivaren skulle upplysa om, eller 
om uppräkningen endast var exemplifierande. Förarbetena till bestämmelsen gav inget 
tydligt besked i frågan om hur regeln skulle tolkas. Då regeln utformats efter mönster av 
EG-direktivet, som inte är uttömmande, kunde det uppfattas som att punkterna endast var 
avsedda som exempel. Förslaget var att förtydliga paragrafens text, så att det framgick att 
arbetsgivarens informationsskyldighet inte stannade vid de sju punkterna som var 
uppräknade i 6 a § andra stycket LAS. Dessa villkor ansågs vara så viktiga att 
arbetsgivaren alltid skulle informera arbetstagaren om dem. Övriga villkor arbetsgivaren 
skulle informera om ansåg man inte kunna ange i förväg, då behoven av information 
varierar beroende på anställning.167

    
 
Det andra förslaget i promemorian avsåg att en ny paragraf skulle införas i LAS, 6 c §. 
Genom denna bestämmelse skulle arbetsgivare informera arbetstagare med tidsbegränsade 
anställningar om lediga tillsvidareanställningar hos arbetsgivaren. Syftet med att införa 
denna regel var att garantera att arbetstagare med tidsbegränsade anställningar skulle få 
samma möjlighet som andra arbetstagare att få en tillsvidareanställning.168

 

 

6.2.3 Tidigare regeringens och remissinstansers yttranden  
 
Den tidigare regeringens åsikt beträffande informationsskyldigheten var att bestämmelsen 
behövde förtydligas. Bestämmelserna i 6 a § LAS hade hittills ansetts uppfylla kraven som 
upplysningsdirektivet ställer. Mot bakgrund av EG-domstolens praxis gjordes dock nu 
bedömningen att genomförandet av direktivet borde förtydligas i vissa avseenden. 
                                                 
164 Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 279.  
165 Ds 2005:27.  
166 Ds 2005: 27 ”Arbetsgivares informationsskyldighet – ändringar i anställningsskyddslagen”, s 11.  
167 A bet s 13 f.  
168 Prop. 2005/06: 185 ”Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen”, s 11-20.  
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Regeringen ville att det skulle framgå att arbetsgivarens informationsskyldighet inte 
stannar vid uppräkningen i 6 a § andra stycket LAS. Flera olika förslag till förändring 
föreslogs. Ett av dem var att arbetsgivaren inte skulle behöva beakta 
informationsskyldigheten vid anställningar som varade kortare än tre veckor. Regeringen 
ansåg att denna tidsfrist borde gälla eftersom det inte vore rimligt att varje anställning, som 
är så kort, skulle tvinga arbetsgivaren till att lämna information om anställningsvillkoren. 
Det skulle bara leda till onödigt merarbete för arbetsgivaren. Även de flesta 
remissinstanser höll med om detta, då informationsskyldighet vid så korta anställningar 
endast skulle leda till mer administrativt arbete.169  
  
Ett annat förslag var att arbetsgivare skulle lämna information om alla de villkor som är av 
väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Denna 
bestämmelse, som egentligen inte är någon nyhet, skulle förtydligas enligt regeringen. 
Remissinstanserna var positiva till förslaget, men menade att lagtexten borde motsvara 
bestämmelserna i direktivet för att förtydliga arbetsgivarens informationsplikt. De menade 
även att den nya regeln borde ange att alla villkor som är av väsentlig betydelse för 
anställningsförhållandet ska omfattas av informationsplikten, inte bara de viktigaste av 
dem. Regeringen höll i detta avseende med remissinstanserna. Därför menade regeringen 
att den nya bestämmelsen skulle utformas så att det framgick att arbetsgivaren ska lämna 
skriftlig information till arbetstagaren om alla de villkor som är av väsentlig betydelse för 
anställningsförhållandet eller anställningsavtalet. Arbetsgivarens information skulle 
motsvara åtminstone de uppgifter som anges i paragrafen.170  
 

Regeringen lämnade i proposition 2005 förslag om nya tidsbegränsade anställningar. De 
föreslagna reglerna om de tidsbegränsade anställningarna ansågs medföra ett behov av att 
klargöra den rättsliga grunden för anställningen. Därför ansågs det nödvändigt att 
arbetsgivaren, vid en tidsbegränsad anställning, skulle lämna besked om vilken form av 
tidsbegränsad anställning det var fråga om. Arbetsgivarverket ansåg att förslaget var till 
fördel för både arbetsgivare och arbetstagare. LO menade att förslaget vore nödvändigt då 
olika krav ställs upp för till exempel automatisk övergång beroende på formen av 
tidsbegränsad anställning. Några remissinstanser var negativa till förslaget, exempelvis 
Arbetsgivaralliansen och Rikspolisstyrelsen.171   
 
Arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot utlandsstationerade arbetstagare avsåg 
regeringen att förtydliga. De ansåg att det redan av lagtexten bör framgå vilka dessa 
skyldigheter är, vilken information dessa arbetstagare har rätt att få. AD menade att 
bestämmelsen skulle utformas på samma sätt som texten i upplysningsdirektivet och 
därmed ange att viss information endast ska lämnas i förekommande fall.172   
 
I Näringsdepartementets promemoria173 föreslogs att arbetsgivare skulle informera 
arbetstagare med tidsbegränsade anställningar om lediga tillsvidareanställningar och 

                                                 
169 Prop. 2005/06:185, s 61.   
170 A prop s 62 f.  
171 A prop s 64.   
172 A prop s 65.  
173 Ds 2005: 27 ”Arbetsgivares informationsskyldighet – ändringar i anställningsskyddslagen”.    
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provanställningar. Regeringen höll med om detta förslag. Motiveringen löd att det vore 
nödvändigt att införa en informationsskyldighet för arbetsgivare gentemot visstidsanställda 
arbetstagare. Genom ett sådant införande skulle man på ett tydligt sätt genomföra den EG-
rättsliga regeln angående information om lediga tjänster till visstidsanställda. Majoriteten 
av remissinstanserna godkände förslaget. Bland dem med invändningar fanns Företagarna 
och Svenskt Näringsliv, som menade att någon sådan lagreglering inte skulle vara 
nödvändig för att uppfylla visstidsdirektivets krav.174   
 

Regeringen hade även som förslag att föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsade 
anställningar skulle ha rätt till information när en ledig tillsvidareanställning uppstår. 
Informationen skulle då lämnas av arbetsgivaren direkt till arbetstagaren. Detta förslag 
ansågs vara nödvändigt för att förstärka föräldraledigas ställning i arbetslivet. Många 
remissinstanser var negativa till förslaget. Svenskt Näringsliv menade att det saknades skäl 
till att gynna föräldralediga arbetstagare. Ett sådant förslag till särregler för olika grupper 
av anställda skulle påtagligt öka de administrativa kostnaderna, framförde Företagarna. LO 
hade dock en positiv inställning till förslaget. Trots all kritik från remissinstanserna, 
hävdade regeringen att det trots allt fanns skäl till att införa denna särskilda 
informationsskyldighet gentemot föräldralediga arbetstagare med visstidsanställning.175

 

 
I Arbetslivsinstitutets utredning rekommenderades även att en arbetstagare som begär 
information om sammanlagd anställningstid, skulle få denna information av arbetsgivaren 
inom en månad i skriftlig form. Regeringen höll med om Arbetslivsinstitutets förslag, men 
menade att det är mer rimligt att arbetstagaren får ta del av informationen inom tre veckor. 
Endast en remissinstans yttrade sig över förslaget, TCO, och de menade att informationen 
istället skulle lämnas inom en vecka.176  
 
6.2.4 Nuvarande regeringens och remissinstansers yttranden  
 
När Sveriges nuvarande regering tillsattes, hade många av den tidigare regeringens 
lagförslag som redovisats ovan redan trätt ikraft. Att den nya regeringen tillsattes innebar 
inte några större förändringar av bestämmelserna om informationsskyldigheten. Endast i 6 
f § LAS skedde en förändring.   
 
Regeringen menade att när lagstiftaren bestämt att en föräldraledig arbetstagare med en 
tidsbegränsad anställning har rätt till att få information om nya fasta anställningar direkt till 
vederbörande, innebär det att lagstiftaren valt att gå ett steg längre än vad visstidsdirektivet 
kräver. Regering ansåg att denna informationsskyldighet var alltför omfattande och att det 
bör vara tillräckligt att arbetsgivaren lämnar information endast i de fall då den 
föräldraledige arbetstagaren, med en tidsbegränsad anställning, själv begär det. Genom 
detta förslag bör en arbetstagare även kunna tala om att denne endast vill ha sådan 
information som är av intresse för honom eller henne.177 
 

                                                 
174 Prop. 2005/06:185, s 66 f.   
175 A prop s 69 f.  
176 Prop. 2005/06:185, s 70.  
177 Prop. 2006/07:111, s 38.  



 39 

Av de remissinstanser som yttrat sig, var ungefär lika många positiva som negativa till 
förslaget. Ett argument mot denna ändring kom från Handikappsombudsmannen, som 
menade att en regel som kräver en aktiv insats från den enskilde kan bli problematiskt för 
personer med funktionshinder. Jämställdhetsombudsmannen menade att förslaget kommer 
att drabba kvinnor främst, eftersom de i större utsträckning innehar tidsbegränsade 
anställningar samt utnyttjar sin föräldraledighet. LO och TCO hävdade att förslaget innebär 
ett missgynnande av föräldralediga arbetstagare samt att detta förslag inte är förenligt med 
det nya skydd mot diskriminering som nyligen införts för denna grupp.178

 

 

6.3 Gällande rätt  
 
6.3.1 Arbetsgivarens allmänna informationsskyldighet  
 

Alla arbetstagare som har en anställning som varar längre än tre veckor, har rätt att av 
arbetsgivaren erhålla information om alla anställningsvillkor som är av betydelse för 
anställningsavtalet och anställningsförhållandet. Om en anställning varar under en kortare 
tid än vad som ovan nämnts, behöver arbetsgivaren inte beakta denna 
informationsskyldighet. Övriga arbetstagare, vars anställning sträcker sig under en längre 
period än dessa tre veckor, har rätt att av arbetsgivaren få samma information inom en 
månad.179  
 
I 6 c § LAS har lagstiftaren redogjort för vad informationen ska avse mycket tydligt. 
Följande information ska vara arbetstagaren tillhanda: 

 
1. Vem som betraktas som arbetsgivare respektive arbetstagare, vilken arbetsplats 
som avses, anställningens tillträdesdag samt adress. 

   2. En beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning.   
3. Redogörelse för vilken anställningsform som avses, det vill säga om anställningen 
gäller tillsvidare, om det är en tidsbegränsad anställning eller om det rör sig om en 
provanställning. Vid en tillsvidareanställning ska information lämnas om 
uppsägningstidens längd. För en tidsbegränsad anställning ska slutdag anges, eller 
förutsättningar för att anställningen ska upphöra. Information ska även ges om 
tidsbegränsningsgrunden, med andra ord om det handlar om allmän 
visstidsanställning, vikariatsanställning, anställning för säsong eller tidsbegränsad 
anställning av ålderspensionär. Vid provanställning ska prövotidens längd anges.180 
4. Information angående begynnelselön, löneförmåner och löneutbetalning.  
5. Hur lång betald semester arbetstagaren har rätt till, samt längden på en normal 
arbetsdag och arbetsvecka.  
6. Tillämpligt kollektivavtal, om ett sådant finns.181  

 
 
 

                                                 
178 Prop. 2006/07:111, s 39.  
179 6 c § 1 st. LAS.  
180 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 57.  
181 A a s 58.  
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Informationsskyldigheten gäller alla nyanställningar, oavsett om arbetet avser heltids- eller 
deltidsarbete. Arbetsgivaren ska även lämna information till den som har en tidsbegränsad 
anställning eller provanställning, oberoende om dessa arbetar heltid eller deltid.182

 

Arbetstagaren bör få ta del av informationen i så pass god tid att denne har möjlighet att 
överväga om han/hon vill söka anställningen, sända en ansökan eller på något annat sätt få 
möjlighet att anmäla intresse för den lediga anställningen.183   
 

6.3.2 Arbetsgivarens skyldighet att informera om formen av tidsbegränsad 
anställning 
 
En del i den allmänna informationsskyldigheten gällande anställningsvillkor som beskrivs i 
6 c § LAS, är att arbetsgivaren vid tidsbegränsade anställningar ska, förutom information 
om att anställningen är tidsbegränsad, ange vilken form av tidsbegränsad anställning det är 
frågan om. Detta framgår i 6 c § andra stycket 3 b. Arbetsgivaren ska skriftligen informera 
om anställningen är: en allmän visstidsanställning, ett vikariat, en säsongsanställning eller 
en tidsbegränsad anställning vid ålderspension.184

  

 
I den nu upphävda 6 a § LAS fanns sedan tidigare bestämmelser om arbetsgivarens 
skyldighet att informera om anställningen rörde en tillsvidareanställning, en anställning för 
begränsad tid eller en provanställning. Mot bakgrund av de nya reglerna beträffande olika 
tidsbegränsade anställningar, ansåg den förra regeringen att det fanns ett behov av att göra 
ett tillägg i bestämmelsen, där även formen av den tidsbegränsade anställningen skulle 
anges.185

 Sveriges nuvarande regering har visserligen gjort förändringar avseende de olika 
formerna av tidsbegränsade anställningarna som får ingås, men har valt att behålla 
bestämmelsen om arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om anställningens 
form. Detta tillägg i lagtexten gäller från och med den 1 juli 2007.  
 
Anledningen till att denna informationsskyldighet anses vara av betydelse, är på grund av 
att lagen innehåller olika konverteringsregler beroende på om arbetstagaren innehar en 
allmän visstidsanställning eller ett vikariat. En allmän visstidsanställning kan pågå i högst 
sammanlagt 2 år under en femårsperiod. Sedan ska anställningen övergå i en 
tillsvidareanställning. Samma konverteringsregler gäller för ett vikariat. Under en och 
samma femårsperiod är det tillåtet för en arbetsgivare att ha en arbetstagare anställd som 
vikarie i två år och sedan ha samma person anställd i en allmän visstidsanställning i 2 år. 
Arbetsgivaren kan alltså ha arbetstagaren anställd i sammanlagt 4 år under denna 
femårsperiod, utan att arbetstagaren har rätt till en tillsvidareanställning. För en 
arbetstagare är det viktigt att veta vilken anställningsform som avses, bland annat för att 
denne inte kan ”slå ihop” anställningstid från ett vikariat eller en allmän visstidsanställning 
och på det sättet snabbare få en tillsvidareanställning.186

 

 
 

                                                 
182 Prop. 2006/07:111, s 38.  
183 A prop s 68.  
184 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 52.  
185 Prop. 2005/06:185, s 64 f.  
186 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 38 f.  
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Skulle arbetsgivaren försumma informationsskyldigheten avseende form av tidsbegränsad 
anställning, innebär det inte att arbetstagarens anställning övergår till en 
tillsvidareanställning.187 Den part som hävdar att anställningen är tidsbegränsad har dock 
bevisbördan för påståendet. Förklaringen ligger i att lagen i regel utgår från att en 
anställning gäller tillsvidare. För en arbetsgivare kan det därför vara av stor betydelse att 
fullgöra sin informationsskyldighet i fråga om att det gäller en tidsbegränsad anställning 
samt vilken form av en sådan anställning som avses. Detta på grund av att det ofta är just 
arbetsgivaren som har bevisbördan i dessa fall.188  
 
En arbetsgivare som av misstag anger fel anställningsform i anställningsavtalet, behöver 
inte i alla fall bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren. Detta framgår av AD189, som 
gjorde bedömningen att om omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det 
framgår vilken anställningsform som avses, ska ett skrivfel inte direkt leda till 
arbetsgivarens skadeståndsskyldighet.       
    
6.3.3 Arbetsgivarens skyldighet att informera om lediga fasta anställningar 
och anställningar som inleds med provanställning  
 
En helt ny paragraf tillkom LAS den 1 juli 2006, nämligen 6 f §. Innebörden av denna 
bestämmelse är att arbetsgivare ska informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning 
om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Information angående dessa 
lediga anställningar får arbetsgivaren lämna genom att informationen på något lämpligt vis 
görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen. En arbetsgivare behöver som huvudregel inte 
lämna information direkt till en enskild arbetstagare, utan det är tillräckligt om 
informationen lämnas på ett generellt sätt. Lämpligen kan meddelandet offentliggöras på 
arbetsplatsens allmänna anslagstavla, via interna informationsblad, via elektroniska 
meddelanden, intranät, personaltidningar med mera.190  
 
6.3.3.1 Informationsskyldigheten till föräldralediga arbetstagare 
I 6 f § LAS, andra stycket, finns en speciell bestämmelse som berör föräldralediga 
arbetstagare. Bestämmelsens ursprungliga lydelse, från 1 juli 2006, var att arbetsgivaren 
direkt skulle lämna information till den föräldralediga arbetstagaren med tidsbegränsad 
anställning. Detta kunde göras antingen muntligt eller skriftligt.191

 

 

Den nuvarande regeringen beslöt att ändra denna bestämmelse, och den nya lydelsen skulle 
komma att gälla från och med den 1 juli 2007. Nu har föräldralediga arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning enbart rätt till information angående lediga anställningar i de fall 
som hon eller han själv begär det. Om arbetstagaren begär information, ska arbetsgivaren 
lämna denna till honom eller henne.192  
 
 
                                                 
187 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 52.   
188 A a s 21.  
189 AD 2007:65.  
190 Prop. 2005/06:185, s 117.  
191 A prop s 118.  
192 Prop. 2006/07:111, s 37.  
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6.3.4 Arbetsgivarens skyldighet att lämna information angående 
arbetstagarens sammanlagda anställningstid  
 

Sedan 1 juli 2007 har en ny paragraf tillkommit LAS, 6 g §. Denna paragraf behandlar 
arbetsgivarens skyldighet att informera om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. 
Informationen behöver endast lämnas av arbetsgivaren om arbetstagaren själv begär det. 
Vid en sådan begäran ska informationen lämnas till arbetstagaren inom tre veckor, i 
skriftlig form. 
 

Idén till denna nya bestämmelse kommer från Arbetslivsinstitutets utredning där man 
menade att en arbetstagares anställningstid, i och med de nya reglerna om tidsbegränsade 
anställningar, kommer att ha en stor betydelse då arbetstagarens rättigheter räknas på 
grundval av tid i anställningen. Att införa en regel av detta slag anses stärka arbetstagarens 
ställning. Arbetslivsinstitutets förslag var att denna information skulle lämnas till 
arbetstagaren, vid begäran, inom en månad.193 Den tidigare regeringen var av samma åsikt 
som Arbetslivsinstitutet. Däremot ansåg regeringen att informationen om sammanlagd 
anställningstid skulle lämnas inom tre veckor istället för inom en månad. I dag gäller alltså 
tidsfristen tre veckor, i enlighet med den förra regeringens förslag. Sveriges nuvarande 
regering har varken justerat eller tagit bort denna bestämmelse.  
 
Vid beräkning av anställningstid ska bestämmelserna i 3 § första stycket LAS tillämpas. 
Detta innebär att en arbetstagare i vissa situationer får tillgodoräkna sig anställningstid från 
en annan arbetsgivare. En arbetstagare som byter anställning inom en koncern, får räkna 
med anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren även hos den nya arbetsgivaren, under 
förutsättning att båda arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma 
koncern.194  
 
Skulle en arbetstagare behöva byta arbetsgivare till följd av en verksamhetsövergång, får 
arbetstagaren i den övertagande arbetsgivarens verksamhet tillgodoräkna sig 
anställningstid från den förra arbetsgivaren vars verksamhet togs över.195  
 

6.3.5 Arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot utlandsstationerad 
arbetstagare    
 
Arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot utlandsstationerade arbetstagare fanns 
tidigare, i viss utsträckning, reglerat i 6 a § andra stycket punkt sju. Enligt paragrafen 
skulle en arbetsgivare informera om villkoren för en arbetstagares stationering utomlands 
om stationeringen skulle pågå längre än en månad.  
 
Sveriges tidigare regering ville att bestämmelsen rörande utlandsstationerade arbetstagare 
skulle bli tydligare och bättre stämma överrens med informationsdirektivet. Därför 
bedömde regeringen att det vore lämpligt om det redan i lagtexten framgick vilken 
information dessa arbetstagare har rätt att få, samt när dem har rätt till informationen. Man 

                                                 
193 Ds 2002: 56 ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s 279.  
194 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 39.  
195 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 55.  
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ansåg även att lagtexten skulle följa texten i direktivet i den mån det var möjligt.196 Detta 
resulterade i en ny paragraf, 6 d § LAS, som kom att gälla från och med 1 juli 2006. 
Paragrafen motsvarar delar av den tidigare 6 a § LAS.197  
 
Arbetsgivarens informationsskyldighet har genom den nya paragrafen förtydligats och det 
framgår att arbetsgivaren, före arbetstagarens avresa, ska lämna information till 
arbetstagaren enligt både 6 c och 6 d §§. Om information enligt 6 c §, som berör den 
allmänna informationen arbetstagaren ska erhålla, redan delgivits arbetstagaren räcker det 
att denne före avresan endast får information enligt 6 d §.198 Typen av information som 
avses med 6 d § LAS är: 
    
   1. anställningstiden utomlands, 
   2. den valuta i vilken lönen ska betalas, 

3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av 
utstationeringen, 

   4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt 
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) 
om utstationering av arbetstagare.    

 
De ovanstående punkterna 1–4, är information som enligt upplysningsdirektivet ska 
tillhandahållas arbetstagaren. Lagtexten följer alltså texten ur direktivet, vilket var 
regeringens avsikt då det förenklar och förtydligar både för arbetsgivaren och för 
arbetstagaren. I tredje stycket samma paragraf, står att hänvisning till lagar, andra 
författningar eller kollektivavtal kan göras i fall det är mer lämpligt att informationen 
lämnas på det sättet.199  
 
6.4 Definition av ledigt arbete 
 
Vad som avses med ”ledigt arbete”, är ett arbete som arbetsgivaren har för avsikt att 
nyanställa en arbetstagare till. Om en arbetsgivare har ett ledigt arbete, men samtidigt även 
måste beakta sin omplaceringsskyldighet av en annan arbetstagare, kommer inte det lediga 
arbetet att räknas som ledigt och arbetsgivaren behöver därför inte tänka på 
informationsskyldigheten. Vid interna rekryteringar, där arbetsgivaren inte behöver ta 
hänsyn till omplacering, gäller också informationsskyldigheten. Om en sedan tidigare 
anställd arbetstagare blir erbjuden ett nytt anställningsavtal, utgör det i praktiken en 
nyanställning. En nyanställning är det dock inte tal om i de fall då arbetstagaren 
omplaceras eller förflyttas inom ramen för det egna anställningsavtalet.200

  
   

 
 
 

                                                 
196 Prop. 2005/06:185, s 65.  
197 A prop s 117.  
198 A prop s 65.  
199 A prop s 117.  
200 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 49.   
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Informationsskyldigheten gäller även om arbetsgivaren har tidigare anställda som har 
företrädesrätt till återanställning. Detta inträffar eftersom företrädesrätten gäller lediga 
arbeten som arbetsgivaren har för avsikt att nyanställa till.201

    
   
Om en arbetsgivare inte fullgör sin informationsskyldighet, kan denne bli skyldig att betala 
ett allmänt skadestånd, eftersom reglerna om arbetsgivarens informationsskyldighet till 
tidsbegränsat anställda om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar är 
skadeståndssanktionerade.202   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 49.  
202 A a s 51.  
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7 Anställningsskydd för äldre arbetstagare  
 

7.1 Bakgrund  
 

Äldre arbetstagare har, alltsedan anställningsskyddslagens tillkomst, under vissa 
förutsättningar fått tillgodoräkna sig extra anställningstid. Anledningen till att detta extra 
skydd för den äldre arbetskraften ansågs vara befogad, var för att denna grupp arbetstagare 
hade stora problem med att skaffa arbete. Detta märktes speciellt efter exempelvis en 
uppsägning, då den yngre arbetskraften lättare kunde finna nytt arbete jämfört med äldre 
arbetstagare.203  
 
Den äldre arbetstagarens möjlighet att kunna tillgodoräkna sig extra anställningstid har 
även haft betydelse vid beräkning av ett så kallat nominellt skadestånd. De nya 
lagändringarna innebär dock att det extra anställningsskyddet för denna grupp arbetstagare 
försvinner. Berörda paragrafer är 3 § och 39 § LAS.204 Vilka som i nedanstående text avses 
vid benämningen ”äldre arbetstagare” är arbetstagare fyllda 45 år.      
 
7.2 Lagförslagets utveckling  
 
Enligt direktiv 2000/78/EG, arbetsplatsdirektivet, får någon diskriminering på grund av 
ålder inte förekomma i medlemsstaterna.205 Det främsta skälet till att den nuvarande 
regeringen valt att ändra 3 § och 39 § LAS, är för att bestämmelserna kan diskriminera de 
yngre arbetstagarna i förhållande till de äldre arbetstagarna. Flera av remissinstanserna 
godkände regeringens förslag. SACO menade att de tidigare bestämmelserna kan ha 
negativa effekter på arbetsmarknaden, då det för arbetsgivaren kommer att innebära en 
större kostnad att anställa en person som fyllt 45 år. Risken finns att det kommer att bli 
svårare för äldre att få en anställning eftersom arbetsgivaren finner det mindre attraktivt att 
anställa äldre arbetskraft. Bestämmelserna kan även verka hämmande för äldre 
arbetstagare som vill skaffa sig en ny anställning på en annan arbetsplats, vilket i sin tur 
leder till sämre rörlighet på arbetsmarknaden, menar SACO. Av annan åsikt är TCO, som 
menar att bestämmelserna på ett inte otillåtet sätt innebär diskriminering av yngre 
arbetstagare.206 
 
Sammanfattningsvis menade regeringen att beräkning av anställningstid för arbetstagare 
efter fyllda 45 år ska ändras på grund av att bestämmelserna kan ha negativ effekt på 
arbetsmarknaden, bestämmelserna kan påverka rörligheten på arbetsmarknaden negativt 
och på olika sätt försvåra för äldre arbetstagare att få anställning. Reglerna kan även verka 
diskriminerande mot yngre arbetstagare. Dessa ovanstående skäl är enligt regeringens 
mening nog för att reglerna om beräkning av anställningstid för arbetstagare fyllda 45 år 
ska avskaffas.207

   

                                                 
203 Gustafsson Stig, Trygghet i anställningen, s 100 f. Se även prop. 1973:129, s 23.   
204 Prop. 2006/07:111, s 40.   
205 Direktiv 2000/78/EG, kapitel 1 artikel 6.  
206 Prop. 2006/07:111, s 40.  
207 A prop s 41.  
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7.3 Beräkning av anställningstid  
 
7.3.1 Anställningstid vid turordning  
 
Uppstår arbetsbrist på en arbetsplats, spelar antalet arbetade år i anställning hos 
arbetsgivaren en mycket central roll. Anställningstiden fungerar som en extra trygghet för 
arbetstagaren, då arbetstagare med längre anställningstid i regel har företräde framför 
arbetstagare med kortare anställningstid. Denna bestämmelse framgår av 22 § fjärde 
stycket LAS.  
 
Den tidigare gällande regeln innebar att arbetstagare som fyllt 45 år fick tillgodoräkna sig 
dubbel anställningstid i maximalt fem år. Den nya regeln fråntar berörda arbetstagare 
denna möjlighet. Däremot kommer arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist 
senast den 30 juni 2007, även i fortsättningen att få tillämpa regeln om extra 
anställningstid. Andra arbetstagare, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist efter den 1 
juli 2007, kommer däremot inte att få tillgodoräkna sig extra anställningstid efter fyllda 45 
år.208    
 
7.3.2 Anställningstid vid företrädesrätt till återanställning 
 
Även vid företrädesrätt till återanställning har äldre arbetstagare haft nytta av den extra 
anställningstiden dem har fått tillgodoräkna sig. Om flera arbetstagare på en arbetsplats har 
företrädesrätt, ska turordningen ske efter varje arbetstagares sammanlagda anställningstid 
hos arbetsgivaren. Innan lagändringen trätt ikraft, kunde berörda arbetstagare tillgodoräkna 
sig en extra anställningsmånad för varje påbörjad anställningsmånad efter fyllda 45 år, 
även vid fastställande av företrädesrätt. Denna regel om extra anställningstid har nu 
upphävts. En arbetsgivare som har träffat anställningsavtal senast den 30 juni 2007, är 
skyldig att beakta företrädesberättigade arbetstagares extra anställningstid enligt de tidigare 
gällande reglerna. Från och med den 1 juli 2007 ska den extra anställningstiden efter fyllda 
45 år inte beaktas.209  
 
7.3.3 Företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad 
 
En deltidsanställd har under vissa förutsättningar företrädesrätt till en anställning med 
högre sysselsättningsgrad. Tidigare har arbetstagaren även i detta fall kunnat dra fördel av 
extra anställningstid. De nya reglerna för beräkning av anställningstid innebär dock att vid 
fall då flera arbetstagare har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad, ingen extra 
anställningstid efter fyllda 45 år får tillgodoräknas.210       
 
 
 
 

                                                 
208 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 76.  
209 A a s 77.  
210 Prop. 2006/07:111, s 40.  



 47 

7.4 Beräkning av skadestånd 
 

Arbetsgivare har enligt 39 § LAS en möjlighet att upplösa ett anställningsavtal, trots att 
domstolen har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande. Konsekvensen för 
arbetsgivaren blir dock att denne blir skyldig att betala ett så kallat nominellt skadestånd, 
som kan ses som en blandning av allmänt och ekonomiskt skadestånd.211 Det nominella 
skadeståndet är fastställt i lagen och vid beräkning av detta skadestånd, ska arbetstagarens 
anställningstid hos arbetsgivaren beaktas.  
   
En äldre arbetstagare kommer inte längre kunna tillgodoräkna sig extra anställningstid vid 
beräkning av det nominella skadeståndet. Regeln om ett förhöjt skadestånd för arbetstagare 
som har fyllt 60 år, 39 § tredje stycket LAS, har även den slutat gälla. Om en doms 
ogiltigförklaring skett innan den 30 juni 2007, gäller den tidigare lagstiftningen om extra 
anställningstid och höjt skadestånd efter fyllda 60 år. Har domen ogiltigförklarats vid ett 
senare tillfälle, efter 1 juli 2007, gäller den nya lagstiftningen som alltså inte tar hänsyn till 
arbetstagarens ålder.212    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211 Bylund. B, Elmér. A m.fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s 264.  
212 Iseskog Tommy, Nya LAS-regler 2007/2008, s 79 f.  



 48 

8 Förväntade effekter på arbetsmarknaden   
 

8.1 Tidsbegränsade anställningar  
 
Ett av de bidrag som ändringarna förväntas leda till är att det kommer att bli enklare för en 
arbetsgivare att anställa en arbetstagare för en viss tid, då arbetsgivaren inte måste redovisa 
anledningarna till en allmän visstidsanställning. Det blir även enklare för arbetsgivaren, då 
vissa av de tidsbegränsade anställningarna inte behöver kopplas ihop med inskränkningar 
och olika krav för att få anställa tidsbegränsat. Ofta framhålls att ett mer reglerat 
anställningsskydd minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Stämmer detta, skulle denna 
uppluckring och förenkling av LAS innebära en större rörlighet på arbetsmarknaden.213 
  
Att det råder dålig rörlighet på arbetsmarknaden innebär att de som är arbetslösa är det 
under en längre tid. Vid större rörlighet är lika många individer arbetslösa, men de är det 
under kortare perioder vilket inte påverkar deras ekonomi och psyke på samma sätt som 
om de skulle befinna sig i arbetslöshet under en längre tid. Lagstiftarna hoppas att genom 
att införa dessa ändringar i LAS, som syftar till att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, 
kan sysselsättningsgraden öka.214 
 
Även om Sverige har en omfattande reglering gällande anställningsskydd finns det, vid 
sidan av denna lagstiftning, möjlighet att genom kollektivavtal avtala om annat på de 
områden LAS är dispositiv. Kollektivavtal täcker stora delar av arbetsmarkanden. Efter de 
nya ändringarna kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att avtala om annat i 
kollektivavtal. Detta bidrar till att anställningsskyddet kommer att kunna skräddarsys till 
det behov av regelverk som behövs på respektive område. Det tros bli svårt att förutse 
effekterna av lagändringarna då kollektivavtalen är så omfattande. Därför är det inte heller 
möjligt att säga vilken genomslagskraft ändringarna kommer att ha, förrän en ny 
undersökning gjorts av dessa avtal.215 
 
Som tidigare nämnts216, fanns inte säsongsarbete med som en tillåten tidsbegränsad 
anställningsform i regeringens proposition från 2005. Att den nuvarande regeringen valt att 
återinföra möjligheten till att anställa för säsong, menar de är nödvändigt eftersom 
säsongsberoende verksamheter har ett flexibilitetsbehov som denna anställningsform 
tillgodoser.217 
 
Tiden som en arbetstagare kan inneha ett vikariat hos en och samma arbetsgivare har 
förkortats, vilket beror på att den nuvarande regeringen syftar till att öka tryggheten för 
dessa personer. De inser att risken fortfarande kvarstår att arbetsgivaren väljer att inte 
anställa en vikarie för två år trots att behovet finns, för att på så sätt undvika att behöva 
tillsvidareanställa. Regeringen ser det som en positiv förändring att både allmän 

                                                 
213 Prop. 2006/07:111, s 47. 
214 A prop s 47. 
215 A prop s 47. 
216 Se avsnitt 4.3.1   
217 Prop. 2006/07:111, s 46. 
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visstidsanställning och vikariatsanställning kan pågå högst sammanlagt två år under en 
treårsperiod, då regelverket blir enhetligt och enkelt att tillämpa.218 
 

Genom att införa dessa förändringar hoppas regeringen att effekterna på arbetsmarkanden 
kommer att bli goda. Det är viktigt att utbud och efterfrågan av arbetskraft på 
arbetsmarknaden matchas på ett effektivt sätt. Att ett mer reglerat anställningsskydd 
minskar rörligheten på arbetsmarknaden har tidigare diskuterats i kapitel 2. Vad som kan 
förväntas är att fler grupper kommer in på arbetsmarknaden, vilket kommer att leda till en 
ökad ekonomisk trygghet. Eftersom fler personer får möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden och genom att det blir enklare för arbetsgivaren att anställa, ökar 
rörligheten på arbetsmarkanden.219   
 
Förslaget förväntas även få effekter för jämställdheten. Som läget är idag, befinner sig 
kvinnor i större utsträckning i tidsbegränsade anställningar. Eftersom det blir enklare att 
tidsbegränsa en anställning, kan kvinnornas situation på arbetsmarkanden försämras 
ytterligare. Många kvinnor står även utanför arbetskraften i dagsläget. Genom att sänka 
tröskeln förväntas fler kvinnor komma in på arbetsmarkanden, vilket ökar deras möjlighet 
att få en stärkt ekonomisk trygghet. Att förkorta tiden en person kan inneha en 
vikariatsanställning kan även väntas få positiva effekter för kvinnorna. Detta genom att 
vikariatsanställningar är vanliga inom offentlig sektor där många kvinnor arbetar. Förslaget 
är ett sätt att stärka vikariatsanställdas situation genom att förhindra långa perioder i 
vikariat.220

 

 
8.2 Företrädesrätt till återanställning 
 
Eftersom den nuvarande regeringen valde att ”återställa” 25 § LAS, innebär detta att inga 
förändringar kommer att ske och att den praxis som finns beträffande företrädesrätt till 
återanställning fortfarande utgör gällande rätt. Att äldre arbetstagare inte kommer att kunna 
tillgodoräkna sig extra anställningstid, kommer dock att förändra företrädesrätten en 
aning.221 Arbetsgivaren kommer inte att behöva ta hänsyn till dessa regler längre, vilket 
kan tänkas förenkla det administrativa arbetet.    
 
8.3 Informationsskyldighet  
 
De nya, mer tydliga, bestämmelserna om arbetsgivarens informationsskyldighet skall 
tillämpas av alla arbetsgivare. Oavsett om det handlar om stora, små, privata eller 
offentliga verksamheter.  De nya bestämmelserna bedöms inte påverka arbetsgivaren på ett 
betungande sätt. Detta för att många arbetsgivare redan har denna informationsskyldighet 
att ta hänsyn till, exempelvis genom olika kollektivavtal. Möjligtvis kan det förekomma att 
kollektivavtal behöver anpassas till den nya informationsskyldigheten. Anpassningen bör 
då ske i den mån parterna bedömer att det behövs. Arbetsgivaren måste alltså inte vidta 
administrativa, praktiska eller andra åtgärder för att anpassa sig till de nya reglerna om det 
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inte finns ett behov av det. Företag som inte tillämpar kollektivavtal kommer att få ta egna 
initiativ till, samt bedöma, vilken information som ska lämnas.222   
 
Reglerna om informationsskyldigheten tros inte resultera i att arbetsgivare behöver lägga 
om sina rutiner och därför kommer lagändringen inte heller innebära ökade kostnader. Av 
dessa skäl ansågs inte de nya bestämmelserna bli vidare betungande för arbetsgivare. 
Informationsskyldigheten anses inte heller innebära att mindre företag missgynnas eller att 
större företag ges fördelar, då de nya reglerna är neutrala i förhållande till arbetsgivarens 
storlek. 223  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
222 Ds 2005:27 ”Arbetsgivares informationsskyldighet – ändringar i anställningsskyddslagen”, s 36.  
223 Ds 2005:27 ”Arbetsgivares informationsskyldighet – ändringar i anställningsskyddslagen”, s 36. 
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9 Analys och diskussion 
 
9.1 Säsongsanställning  
 
Att den nuvarande regeringen valde att behålla säsongsanställning som en tillåten 
anställningsform, anser vi är bra. Många företag har säsongsbetonad verksamhet, såsom 
restauranger, golfbanor med mera. Om säsongsanställning inte skulle vara tillåten skulle 
arbetsgivaren istället behöva använda sig av en allmän visstidsanställning, vilket innebär 
att det finns en tidsgräns kopplat till anställningsformen, en konverteringsregel, som snart 
slår till. Arbetsgivaren skulle då behöva anställa personer på tjänster som inte existerar 
vissa delar av året. Detta skulle vara ohållbart och innebära stora kostnader för 
arbetsgivaren. Vi kan hålla med den nuvarande regeringen om att säsongsanställning är en 
bra anställningsform för unga människor, eftersom de då enkelt kan kombinera arbete med 
studier.224 
 
En mycket viktig del i denna lagstiftning, anser vi vara att regeringen behöll 
kvalifikationsregeln om ”arbetets särskilda beskaffenhet”.225 Hade inte detta 
kvalifikationskrav existerat skulle det finnas risk för att denna anställningsform utnyttjas, 
eftersom en arbetstagare kan inneha en säsongsanställning på obegränsad tid. Vi anser 
vidare att rätten till återanställning har stor betydelse i denna anställningsform, vilket 
kommer att diskuteras senare. 
 
Att tid i en säsongsanställning inte skall räknas in i den sammanlagda tiden för en allmän 
visstidsanställning, är något som vi håller med regeringen om.226 Framförallt med tanke på 
att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två 
år under en femårsperiod. Det skulle då innebära, som nämnts ovan, att verksamheter som 
har en säsongsbetonad prägel skulle tvingas anställa tillsvidare för tider då behovet inte 
finns. Detta är något som vi anser skulle vara ohållbart. Denna anställningsform ger 
arbetsgivaren möjlighet att variera arbetsstyrkans sammansättning och motsvarar direkt 
arbetsgivarens behov av flexibilitet.   
 
9.2 Allmän visstidsanställning  
 
Efter att ha läst nuvarande regeringens argument angående ändringen av benämningen fri 
visstidsanställning, till allmän visstidsanställning, ställer vi oss bakom denna ändring.227 
Även vi anser att namnet fri visstidsanställning hade kunnat uppfattas som om 
anställningsformen inte har några begränsningar, vilket den faktiskt har. Att regeringen 
valt att låta en allmän visstidsanställning vara tillåten i högst två år, anser vi vara en bra 
avvägning mellan de båda parternas behov av trygghet och flexibilitet. Att en fri 
visstidsanställning skulle vara tillåten i högst 14 månader, som föreslogs i proposition 
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2005, menar vi är en för kort tid. En sådan kort tid kan hämma arbetsgivarens behov av 
flexibilitet, anser vi.  
  
Tvåårsregeln kan även motiveras ifrån flera synpunkter. För det första, har ofta stora 
verksamheter fler personer anställda i tidsbegränsande anställningar, i detta fall en allmän 
visstidsanställning. Detta kan innebära att arbetsgivaren i själva verket har ett behov av en 
eller flera tillsvidareanställningar, men ändå väljer att anställa tidsbegränsat. Arbetsgivaren 
skulle kunna ha ett behov av en tillsvidareanställning, om denne lägger samman alla 
tidsbegränsade arbetstagares anställningstid. För det andra, behöver inte arbetsgivaren ange 
skälen till en allmän visstidsanställning och kan på så sätt välja att ersätta ett permanent 
behov av arbetskraft med en allmän visstidsanställning. Därför anser vi att tvåårsregeln är 
en bra kompromiss.  
  
Vi håller med den nuvarande regeringen om att endast tid i allmän visstidsanställning skall 
ingå vid beräkningen av den sammanlagda anställningstiden.228 Om övriga 
anställningsformer skulle räknas in, skulle detta innebär att arbetsgivarens flexibilitet 
minskar. Även poängen med att tillåta fler än en tillåten tidsbegränsad anställningsform 
skulle försvinna. Att tiden arbetstagare arbetar efter 67 års ålder inte skall ingå in den 
sammanlagda tiden, anser vi är självklart och behöver inte motiveras vidare. Att vissa 
remissinstanser anser att det skulle vara tillåtet att provanställa inför en allmän 
visstidsanställning och att denna tid då inte skulle räknas in i tvåårsperioden229, anser vi 
visar på att dessa remissinstanser har misstolkat syftet med provanställningen. 
Provanställningen är till för att prova en persons lämplighet inför en tillsvidareanställning. 
Skulle detta tillåtas skulle man frångå lagens huvudregel om tillsvidareanställning, samt 
även öka tiden då en arbetstagare kan befinna sig i en osäker anställning. 
 
Genom att ändra lagen borde det bli bättre för arbetstagaren, eftersom arbetsgivaren inte 
kan tillämpa rullande visstidsanställningar på samma sätt som tidigare och på så vis 
undvika att den tidsbegränsade anställningen övergår till en tillsvidareanställning.   
 
9.3 Vikariat  
 
Även om regelverket blir enhetligt, anser vi inte att detta argument skall få styra bland 
annat konverteringsregeln för vikariat. Vi ansluter oss till Bankinstitutens 
Arbetsgivareorganisations230 åsikt om att det är en väsentlig skillnad mellan en 
vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning. Det är två helt olika situationer som 
man har valt att ha exakt samma regler för. När det gäller allmän visstidsanställning, kan 
det vara frågan om precis vad som helst förutom att den som är tidsbegränsat anställd 
ersätter en annan arbetstagare. Alltså kommer det antagligen att finnas ett behov av denna 
person om den har varit anställd i två år under en femårsperiod, eftersom alla ordinarie 
arbetstagare arbetar och behovet av extra insatser ändå finns. Vid en vikariatsanställning är 
behovet av extra insatser inte nödvändigt om hela arbetsstyrkan finns på plats. Med tanke 
på den ledighetslagstiftning som vi idag har i Sverige, är detta en alldeles för kort gräns 
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som en person kan befinna sig i en vikariatsanställning. Ponera att en arbetstagare tar ledigt 
från sin tjänst på grund av studier i tre år, eftersom utbildningen behövs för att 
arbetstagaren ska vara behörig på den tjänst denne har idag. Arbetsgivaren anställer en 
vikarie under studieledigheten. När ordinarie arbetstagare kommer tillbaka efter tre år har 
vikariens tidsbegränsade anställning övergått till en tillsvidareanställning, men vikariens 
tjänster finns det inte längre behov av. Vi anser att arbetsgivaren skall kunna anställa 
vikarier för den tid som ledighetsreglerna ger arbetstagare rätt till att vara lediga, utan att 
han eller hon ska behöva tillsvidareanställa någon på en tjänst som inte existerar. Annars 
kommer det enbart att resultera i att den person som precis fått en tillsvidareanställning 
kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. 
 
Att tiden en arbetstagare kan inneha ett vikariat har förkortats, från den tidigare tillåtna 
tidsfristen som tillät vikariat i tre år under en femårsperiod till nuvarande två år under en 
femårsperiod, är ur arbetstagarperspektiv en förbättring menar vi. Vi kan dock se en 
försämring för vikariatsanställda om vi ser till det första förslaget som lades i proposition 
2005, där vikariat endast skulle vara tillåten i 14 månader. Som vi argumenterat för i 
ovanstående text, hade denna tid enligt vår mening varit ohållbart kort.  
 
De ändrade reglerna kring denna anställningsform tror vi kommer att påverka kvinnors 
ställning på arbetsmarkanden positivt, med tanke på att kvinnor i större utsträckning 
befinner sig i vikariatsanställningar.231 Det vi kan se som negativt med den nya regleringen 
är kombinationen förkortat tillåtet vikariat och att företrädesrätten till återanställning 
kvarstår oförändrad. Vi tror att denna kombination kommer leda till att arbetsgivaren 
anställer vikarien för kortare perioder än vad som egentligen behövs, lägger 
anställningstiden under kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning och med 
andra ord tillämpar urLasning. Arbetsgivaren skulle kunna agera på ovanstående sätt 
eftersom han anser att tiden han kan anställa en vikarie är för kort, samt att när 
konverteringsregeln slår till har han ändå ingen tjänst att erbjuda.   
 
Arbetstagare som är vikariatsanställda bör inte bli fast i denna anställningsform hur länge 
som helst eftersom dessa personer också har ett behov av en trygg anställning. Vi anser 
dock att regeringen tillämpat en för kort tid beträffande arbetsgivarens möjlighet att 
anställa en vikarie. En bedömning och vägning mellan trygghet och flexibilitet har gjorts, 
men i detta fall är bedömningen felaktig menar vi.   
  
9.4 Företrädesrätt till återanställning  
 
Arbetslivsinstitutets argument för att ändra kvalifikationstiden för företrädesrätt till 
återanställning232, går åter att koppla till en enhetlighet i lagstiftningen. Som vi tidigare 
nämnt233, anser vi inte att detta argument i sig utgör ett skäl att ändra i lagen. Vi menar att 
det är behovet som skall styra, inte ett förenklat system. Vidare föreslog 
Arbetslivsinstitutet att kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning skulle bli 
kortare, för att på så vis förhindra missbruk av en allmän visstidsanställning. De menade 
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även att genom att förkorta kvalifikationstiden för företrädesrätten skulle tidsfristen 
stämma överrens med den längsta tiden en arbetsgivare får anställa en arbetstagare i en 
provanställning. Det vi kan se som ett problem i detta argument är att en provanställning 
som inte fungerar kan avbrytas i förväg, vilket inte en allmän visstidsanställning kan. Om 
arbetsgivaren skulle välja att använda sig av en allmän visstidsanställning i stället för en 
provanställning, skulle företrädesrätten till återanställning träda ikraft. Men vad skulle 
hända om den personen som har blivit anställd för en allmän visstidsanställning inte 
lämpar sig för arbetet? Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte avbryta anställningen i 
förväg och efter sex månader har den anställda rätten till återanställning. Detta motiverar 
även att ha provanställningen som en anställningsform för sig.  
        
Att den nuvarande regeringen valde att inte ändra den tidigare lagstiftningen, utan valde att 
behålla den i sin ursprungliga form, anser vi gynna arbetsgivarens flexibilitet. På detta sätt 
har arbetsgivaren möjlighet att göra en ordentlig bedömning av arbetstagens lämplighet. 
Detta är viktigt, då regeringen har förkortat tiden och lagt samman många av de tidigare 
tidsbegränsade anställningarna till en allmän visstidsanställning. På listan till företrädesrätt 
skall personer finnas som arbetsgivaren anser passa verksamheten, samt kan tänka sig 
tillsvidareanställa när detta blir aktuellt. Genom att förkorta företrädesrätten finns risken att 
arbetsgivaren måste anställa sämre lämpade personer och att arbetsgivaren därför försöker 
undgå lagen.  
 
Ser vi på företrädesrätten till återanställning utifrån det problemområde som presenterades 
tidigare i kapitel 1, där det framgick att det fanns ett problem med att arbetsgivare 
tillämpade urLasning, skulle en lagändring vara motiverad. Detta eftersom arbetsgivare 
idag ofta lägger vikariaten strax under företrädesrätten till återanställning. Genom att sänka 
kvalifikationstiden till sex månader, hoppades den tidigare regeringen på att problemet 
med urLasning skulle försvinna. Detta främst för att det inte skulle vara ekonomiskt 
försvarbart för företagen att lägga vikariatet under företrädesrätten till återanställning, då 
rekryterings- och inskolningskostnader skulle öka. Att ha ett starkt skydd till 
återanställning är viktigt för arbetstagarna då det i viss mån garanterar fortsatt arbete hos 
arbetsgivaren, när något nytt tidsbegränsat arbete blir ledigt. Kopplar vi detta till att en 
tidsbegränsad anställning kan övergå till en tillsvidareanställning efter en viss arbetad tid, 
blir företrädesrätten ännu viktigare för arbetstagarna. Vi kan anta att ju tidigare 
företrädesrätten slår till, desto snabbare leder det tidsbegränsade arbetet till en 
tillsvidareanställning.  
 
9.5 Informationsskyldighet  
 
Att utöka arbetsgivarens informationsskyldighet ser vi endast som positivt, eftersom det 
fungerar som en trygghet både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Det kan tänkas bli 
lite mer administrativa kostnader samt ta lite mer tid än innan, men det är en uppoffring 
som måste göras för tryggheten. När arbetsgivaren väl fått in rutinerna kommer det inte 
längre att bli ett problem tror vi. Med dagens moderna teknik är det inte särskilt 
betungande.  
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Det enda som kan ses som negativt i den ändringen som den nuvarande regeringen gjorde i 
6 f §, är att en föräldraledig arbetstagare måste göra anspråk på att hon/han vill få 
information om lediga tjänster. Frågan är hur väl arbetstagare är medvetna om detta krav? 
En arbetsgivare kan missbruka detta genom att inte informera om denna skyldighet.  
 
Vi anser att genom att öka informationsskyldigheten för arbetsgivare, ökar även 
anställningstryggheten för arbetstagare med en visstidsanställning på många sätt. Genom 
att arbetsgivaren måste informera om vilken typ av tidsbegränsad anställning det rör sig 
om, kan arbetstagaren ha möjlighet att ta reda på vilka anställningsvillkor som gäller. Det 
minskar dessutom arbetsgivarens möjlighet att använda sig av rullande anställningar. Att 
arbetstagare har rätt att få information av arbetsgivare gällande hur länge de har arbetat, 
gör det möjligt för arbetstagare att ha koll både på företrädesrätten samt när anställningen 
skall övergå till en tillsvidareanställning.   
 
9.6 Anställningsskydd för äldre arbetstagare  
 
De effekter vi tror kan förväntas på arbetsmarkanden med tanke på att det extra 
anställningsskyddet för äldre arbetstagare slopats, är att fler arbetstagare kommer att ha ett 
svagare anställningsskydd än tidigare, dock samma som alla andra. Statistiken över dem 
som befinner sig i tidsbegränsade anställningar, visar att det är de unga samt de äldre som i 
regel befinner sig i dessa anställningsformer i större utsträckning. Vi kan därför anta att 
denna grupp ytterligare kommer att växa. Dessutom är de äldre arbetstagarna inte lika 
attraktiva på arbetsmarknaden som medelålders arbetstagare. Skulle gruppen äldre 
arbetstagaren som befinner sig i tidsbegränsade anställningar växa, finns en risk att dessa 
förblir tidsbegränsat anställda resten av sin tid på arbetsmarkanden.  
 
För en äldre arbetstagare som innehar en anställning, kommer det faktum att denne inte får 
tillgodoräkna sig extra anställningstid förmodligen inte bli ett stort problem. Särskilt inte 
om denne har en lång anställningstid i företaget. Det problematiska blir snarare för dem 
som har en ny anställning, i fall då företaget hotas av arbetsbrist.  
 
9.7 Ikraftträdande  
 

Det vi kan se som ett problem med ikraftträdandet, är beräkningen av tid i allmän 
visstidsanställning. Att endast tid i allmän visstidsanställningen skall räknas in i den 
sammanlagda tiden, gör att det under en period kommer att innebära mer osäkra 
anställningar. Även tiden som en arbetstagare kommer att kunna ha en tidsbegränsad 
anställning kommer att förlängas. Om en arbetstagare innan 1 juli 2007 anställs för 
tillfällig arbetsanhopning, kommer denna tid inte att få räknas in i tiden för en allmän 
visstidsanställning, vilket innebär att arbetstagaren går miste om denna anställningstid i 
den sammanlagda beräkningen av en allmän visstidsanställning.  
 
Ett exempel på att tiden som en person kommer att kunna befinna sig i en tidsbegränsad 
anställning förlängs, är följande. En arbetstagare har haft någon av de tidigare tillåtna 
tidsbegränsade anställningarna i cirka två, och endast en månad återstår innan 
konverteringsregeln slår till. Arbetstagaren får sedan en anställning efter den 1 juli 2007 i 



 56 

en allmän visstidsanställning, vilket innebär att tiden i den tidigare tidsbegränsade 
anställningen raderas. Istället för att anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter 
en månad, påbörjas en ny beräkningsperiod av anställningstiden och det är nu möjligt för 
arbetsgivaren att ytterligare ha en och samma arbetstagare anställd i två år under en 
femårsperiod.  
 
Detta kommer att bidra till att arbetstagare kommer att kunna befinna sig i tidsbegränsade 
anställningar under mycket långa perioder. Hur regeringen skulle ha kunnat lösa detta 
problem på ett bättre sätt är svårt att säga, men man skulle kunna tänka sig att tid i alla de 
tidigare tillåtna anställningsformerna skulle läggas samman och få räknas in i den 
sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning. Detta skulle dock innebära att 
konverteringsregeln slår till direkt, kanske redan den 1 juli 2007, vilket inte heller skulle 
vara någon lämplig lösning. Att regeringen skulle ha tänkt ut något smidigare system för 
övergången av reglerna är något som kan konstateras.  
 
Sammanfattningsvis vill vi påpeka att lagändringarna som den nuvarande regeringen gjort 
är bra ur flexibilitetssynpunkt. Vi menar att de tidsbegränsade anställningar som finns idag, 
uppfyller arbetsgivarens behov av flexibilitet. Då varken vikariat eller provanställningar 
har något flexibilitetssyfte, men i övrigt uppfyller många viktiga funktioner på 
arbetsmarkanden, skall de kvarstå. Att regeringen valde att behålla säsongsanställningen i 
sin ursprungliga form är mycket bra menar vi, då anställningsformen direkt tillgodoser 
arbetsgivarens behov av flexibilitet.  
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anställningsskyddslagen”  
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