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Sammanfattning 

Då arbetslösheten under lång tid varit ett problem inom EU:s medlemsstater har 

sysselsättningspolitiken fått en allt större plats i EU:s arbete. Med Flexicurity som ledord 

avser man att öka både flexibiliteten och arbetstagarnas trygghet på arbetsmarknaden. Som ett 

led i detta arbete ingick arbetsmarknadsparterna ett ramavtal som antogs genom beslut av 

Europeiska rådet och mynnade ut i Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om 

ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (visstidsdirektivet). 

Direktivet riktas till visstidsanställningar och har två syften. Dels att säkerställa att principen 

om icke-diskriminering omsätts i praktiken och dels att förhindra missbruk av upprepade 

visstidsanställningar.   

Med anledning av Sveriges implementering av visstidsdirektivet genomfördes ändringar i 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). När ändringarna trädde i kraft anmäldes den 

svenska regeringen till Europeiska Kommissionen (Kommissionen) av Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO), då de ansåg att LAS inte uppfyllde direktivets krav avseende 

visstidsanställdas skydd mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Anmälan 

ledde till att Kommissionen inledde ett överträdelseärende mot Sverige. 

Den svenska regeringen har konsekvent framhållit att de inte delar TCO och Kommissionens 

ställningstagande. Regeringen har trots skiljaktigheten vidtagit åtgärder och lagt fram två 

förslag till ändringar av LAS. Förslagen har inte vunnit stöd i den politiska processen och har 

således inte kunnat genomföras. De har inte ansetts åtgärda de bestämmelser som, enligt 

Kommissionen, står i strid med visstidsdirektivet. Kommissionen riktade ett kompletterande 

motiverat yttrande mot Sverige där de påpekade att rättsläget fortfarande är oförändrat och 

uppmanade återigen den svenska regeringen att vidta ytterligare åtgärder. Regeringskansliet 

har gett SCB i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning om förekomsten av på 

varandra följande visstidsanställningar under längre tid, Regeringen har i sitt svar på 

Kommissionens kompletterande motiverade yttrande framhållit att de inte avser att vidta 

ytterligare åtgärder förrän man fått resultatet på undersökningen som beräknas vara färdig i 

slutet av år 2014. 

Vårt syfte med uppsatsen är att, med utgångspunkt i visstidsdirektivet och EU-rättslig praxis, 

undersöka huruvida skyddet mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar i LAS 

är förenligt med direktivet. I vår undersökning har vi använt oss av den rättsdogmatiska 

metoden. 

Vi har funnit att LAS vid en helhetsbedömning inte kan anses uppfylla de krav som enligt 

visstidsdirektivet ställs på skyddet mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. 

Den nuvarande regleringen möjliggör för en arbetsgivare att kombinera visstidsanställningar 

på ett sådant sätt att en arbetstagare kan vara visstidsanställd under obestämd tid utan att 

anställningen övergår till en tillsvidareanställning. 

I uppsatsen identifieras brister i LAS reglering och således finns det ett behov av 

lagändringar. I ett avslutande kapitel med egna synpunkter diskuterar vi hur viktigt det är att 



 

 

arbetsmarknaden är flexibel och underlättar för visstidsanställningar. Bland annat då de är en 

viktig väg in på arbetsmarknaden för unga och nyutbildade. Dock har missbruk från en 

arbetsgivares sida stor påverkan på den enskilde arbetstagaren. Strävan mot en flexibel 

arbetsmarknad får inte ske på bekostnad av den enskilde arbetstagarens skyddsnivå. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Inom EU är tillsvidareanställning den generella anställningsformen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Det finns dock situationer då en tidsbegränsad anställning kan vara lämplig för 

båda parter. Arbetsmarknadsparterna EFS
1
, BUSINESS EUROPE

2
 och CEEP

3
 upprättade ett 

ramavtal i syfte att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar och skapa jämbördiga 

förhållanden mellan olika anställningsformer. I ramavtalet fastställs allmänna principer och 

minimikrav för visstidsarbete. Avtalet antogs av Europeiska rådet genom Rådets direktiv 

1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 

UNICE och CEEP (visstidsdirektivet).
4
  

Det har riktats stark kritik mot Sveriges implementering av visstidsdirektivet.
5
 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) anmälde i mars 2007 den svenska regeringen till 

Europeiska Kommissionen (Kommissionen) då den fackliga organisationen ansåg att lagen 

(1982:80) om anställningsskydds (LAS) skydd mot missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar var undermåligt.
6
  

Anmälan ledde vidare till att Kommissionen under 2010 inledde ett överträdelseförfarande 

mot Sverige och uppmanade regeringen, i en formell underrättelse, att vidta åtgärder. Trots 

flera försök förändrades inte rättsläget varpå överträdelseärendet fortskred genom att 

Kommissionen riktade ett motiverat yttrande mot Sverige.
7
 Sverige, i sin tur, motsätter sig 

den kritik som riktats mot implementeringen av visstidsdirektivet och på grund av 

underlåtenhet att agera riktade Kommissionen i april 2014 ett kompletterande motiverat 

yttrande mot den svenska regeringen där de återigen uppmanas att vidta de åtgärder som 

fordras för att LAS ska uppfylla de krav som ställs på skyddet mot missbruk enligt direktivet.
8
  

Om inte den svenska regeringen lyckas förändra rättsläget vore nästa steg i processen att 

Kommissionen tar ärendet vidare till EU-domstolen för att pröva huruvida Sverige 

implementerat visstidsdirektivet på ett korrekt sätt. Vi kommer i uppsatsen undersöka 

huruvida LAS ger ett sådant fullgott skydd mot missbruk av visstidsanställningar, som står i 

överensstämmelse med visstidsdirektivet. 

Med anledning av implementeringen av visstidsdirektivet framhöll den svenska regeringen att 

LAS i sin dåvarande lydelse redan uppfyllde kraven i visstidsdirektivet men att det ändå fanns 

anledningar att se över regelverket. Ändringar i LAS ledde till att olika typer av 

                                                           
1
 Europeiska fackliga samorganisationen. 

2
 The Confederation of European Business. (Tidigare UNICE) 

3
 The European Centre of Enterprises with Public Participation. 

4 
Direktiv 1999/70/EG om ramavtal om visstidsarbete. 

5
 Direktiv 1999/70/EG om ramavtal om visstidsarbete. 

6
 TCO:s anmälan mot konungariket Sverige. 

7
 Europeiska kommissionens motiverade yttrande riktat till Sverige. 

8
 Kommissionens kompletterande motiverade yttrande mot Sverige. 
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visstidsanställningar fördes samman till en gemensam allmän visstidsanställning. 

Kännetecknande för anställningsformen är att det inte krävs någon objektiv grund för dess 

ingående. Skyddet mot missbruk ligger istället i en tidsbegränsning som innebär att en 

arbetstagare som varit anställd hos samma arbetsgivare i två år under en femårsperiod får sin 

allmänna visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Syftet med ändringarna 

var att förbättra möjligheterna att använda tidsbegränsade anställningar. Regeringen framhöll 

att de tidsbegränsade anställningarna utgör en viktig del av arbetsmarknaden. Det är väsentligt 

att arbetsgivare ska kunna anställa tillfällig personal vid arbetstoppar eller tillfälligt 

frånvarande personal. Det är även en viktig väg in i arbetslivet för unga och arbetslösa.
9
 TCO 

menar dock att LAS nya reglering inte uppfyller kraven i klausul 5 som reglerar skyddet mot 

missbruk av visstidsanställningar samt klausul 8.3 som innebär att implementering av 

visstidsdirektivet inte får medföra en sänkning av skyddsnivån för arbetstagaren.
10

 

Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort har visstidsanställningarna 

ökat med 40 000 i december 2013. Detta innebar med ökningen att 700 000 svenskar hade 

tidsbegränsade anställningar i slutet på år 2013.
11

 Frågan om tidsbegränsade anställningar är, 

med detta sagt, högst aktuell. Inte minst då upprepade visstidsanställningar kan innebära en 

otrygghet för den som ofrivilligt fastnat i ett sådant förhållande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt främst i visstidsdirektivet och rättspraxis 

på området, undersöka om Sverige genomfört visstidsdirektivet på ett tillfredställande sätt 

eller om LAS har ett otillräckligt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. För att kunna 

undersöka detta kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur är det nuvarande skyddet mot missbruk av visstidsanställningar reglerat i svensk 

rätt? 

 Vilken kritik har TCO och Kommissionen framfört mot regleringen i LAS? 

 Vilka krav ställs på skydd mot missbruk av visstidsanställningar enligt 

visstidsdirektivet och EU- rättslig praxis? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen tar sikte på skyddet mot missbruk av visstidsanställningar i LAS. Vi kommer 

endast behandla den del av visstidsdirektivet som rör missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar, alltså beaktas inte de delar som rör diskriminering av visstidsanställda. 

LAS reglering av visstidsanställningar kan i vissa fall ändras genom kollektivavtal. Avsikten 

med uppsatsen är inte att ägna noggrann uppmärksamhet åt den kollektiva delen av 

arbetsrätten och därför lämnas denna del utan hänseende. Då vi i en av våra frågeställningar 

                                                           
9
 Prop. 2006/07:111, s. 21 f. 

10
 TCO:s anmälan mot Konungariket Sverige.  

11
 SCB:s Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 4:e kvartlet 2013.  
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valt att beakta TCO:s kritik mot LAS ser vi det som relevant att även presentera TCO:s 

förslag om ändringar i LAS. Däremot kommer vi inte att behandla andra 

arbetsmarknadsparters förslag om ändringar. 

1.4 Begrepp 

I uppsatsen används begreppen tidsbegränsad anställning och visstidsanställning synonymt. 

Även visstidsdirektivet och direktivet har använts i samma betydelse. 

1.5 Metod och material  

För att kunna svara på våra frågeställningar har vi använt oss av den rättsdogmatiska metoden. 

Metoden innebär att man fastställer vad som är gällande rätt, de lege lata, utifrån de allmänt 

accepterade rättskällorna, lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt juridisk doktrin.
12

 För 

att undersöka hur skyddet mot missbruk av visstidsanställningar ser ut i svensk rätt har vi 

utgått från LAS och dess förarbeten. Förarbetena har främst använts för att få en förståelse för 

lagstiftarens intentioner med regleringen.  

Rättspraxis från Arbetsdomstolen (AD) har använts främst för att beskriva LAS reglering av 

visstidsanställningar. I förarbeten till LAS nuvarande lydelse framgår det att vissa regler, 

bland annat gällande vikariat, avses tillämpas på samma sätt som innan reformen.
 
Detta 

medför att äldre rättspraxis har kvar sitt argumentationsvärde och därför har även sådan äldre 

rättspraxis använts för att beskriva LAS reglering.
13

 För att kunna redogöra för den svenska 

implementeringen av visstidsdirektivet användes en promemoria från regeringen
14

 och en 

utredning från Arbetslivsinstitutet
15

 (ALI) som publicerats i Regeringskansliets 

departementsserie (Ds). 

För att fastställa vilken kritik TCO riktat mot den svenska implementeringen av 

visstidsdirektivet har vi tagit del av TCO:s anmälan mot Sverige. Vi har även valt att kort 

presentera TCO:s förslag om ändringar i LAS. 

Material rörande kommissionens överträdelseärende mot Sverige har i stor utsträckning 

använts för att fastställa vilken kritik som kommissionen riktat mot den svenska lagstiftningen 

och för att presentera Sveriges ställningstaganden. Materialet har även använts för att få en 

helhetsbild av händelseförloppet. Det kompletterade motiverade yttrandet har vi hämtat från 

TCO:s hemsida då det ännu inte publicerats. 

Sedan 2007 års reform av LAS har det lagts fram ytterligare två förslag till ändringar i LAS.
16

 

Inget av dessa förslag har antagits men för att få en överblick av de åtgärder som den svenska 

regeringen tagit för att komma till rätta med problematiken kring skyddet mot missbruk i LAS 

har vi valt att redogöra för lagförslagen. För att få en förståelse för varför förslagen inte 

                                                           
12

 Korling & Zamboni, 2013, Juridisk metodlära, s. 21. 
13

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 292 och 297.  
14

 Ds 2001:6. 
15

 Ds 2002:56.  
16

 Ds 2011:22 och Ds 2012:25. 
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antogs har vi valt att, genom remissyttranden, beakta remissinstansers framförda kritik mot 

lagförslagen.  

I den EU-rättsliga delen av uppsatsen har vi använt oss av de grundläggande fördragen FEU 

och FEUF för att få en bakgrund till EU-rätten och dess uppbyggnad. När vi undersökt EU-

rättens reglering av missbruk av visstidsanställningar har visstidsdirektivet varit vår främsta 

källa. Direktivets ingress har gett viss ledning till direktivets bakgrund. Klausulerna 1, 2 och 3 

har använts för att presentera direktivets syfte, räckvidd samt för att definiera begreppet 

visstidsanställd. Därutöver har vi främst fokuserat på klausul 5 där bestämmelser för att 

förhindra missbruk stadgas, till viss del även klausul 8 som stadgar 

genomförandebestämmelser. Rättspraxis från EU-domstolen har använts för att utröna vad 

som är att betrakta som missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Rättspraxisen 

har även använts för att fastställa vilka krav som ställs på medlemstaterna avseende skyddet 

mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.  

1.6 Disposition 

Kapitel ett ger läsaren en introduktion till ämnet genom en bakgrund och problemformulering, 

här presenteras även uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras de 

avgränsningar som gjort följt av den valda metoden och materialet som använts. Slutligen 

presenteras uppsatsen disposition. 

Kapitel två rör den svenska arbetsrätten. Inledningsvis beskrivs det svenska 

anställningsskyddet för att läsaren ska få en bakgrund till LAS och problematiken kring 

visstidsanställdas skyddsnivå. Detta följs upp med en redogörelse för LAS reglering kring 

visstidsanställningar, där de olika formerna av visstidsanställningar skildras. Vi går vidare 

med att beskriva företrädesrätten samt rättsverkningar av otillåtna visstidsanställningar och 

övrig reglering kring skyddet mot missbruk i LAS. Därefter följer en redogörelse för Sveriges 

implementering av visstidsdirektivet med fokus på klausul 5. 

I Kapitel tre redogörs det för EU-rätt. Kapitlet ger inledningsvis en kort bakgrund av EU-

rätten och går sedan vidare till att fokusera på arbetsrätten inom EU. Här ges en bakgrund till 

visstidsdirektivet genom en redogörelse för sociala dialogen, flexicurity och atypiska 

anställningar. Därefter ges en närmare beskrivning av visstidsdirektivet. Avsnittet rör 

inledningsvis direktivets syfte och omfattning och går sedan vidare till en beskrivning av 

klausul 5 och 8. Här presenteras även viss EU-rättslig praxis med anknytning till 

visstidsdirektivet. 

Kapitel fyra handlar om Kommissionens överträdelseärende mot Sverige. Även detta kapitel 

inleds med en kort bakgrund som följs upp av TCO:s kritik mot Sveriges implementering av 

visstidsdirektivet, Kommissionens formella underrättelse, motiverade yttrande och 

kompletterande motiverade yttrandet samt Sveriges ställningstaganden. 

I kapitel fem har vi med utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar analyserat och 

diskuterat det tidigare framhållna materialet.  
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I kapitel sex har vi utgått från de resultat vi funnit i analysen och våra egna åsikter för att 

diskutera huruvida skyddet mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar i LAS 

är förenligt med visstidsdirektivet.  
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2. Svensk rätt 

2.1 Anställningsskyddet 

Den svenska regleringen av anställningsskydd återfinns främst i LAS.
17

 En av 

grundprinciperna för anställningsskyddet är att det, från arbetsgivarens sida, krävs saklig 

grund för uppsägning. För uppsägning på grund av arbetsbrist gäller även särskild turordning, 

arbetstagare har rätt till uppsägningstid och rätt att uppbära lön under uppsägningstiden. En 

arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har dessutom, under vissa premisser, 

företrädesrätt till återanställning.  De fackliga organisationerna har getts insyn i och möjlighet 

att påverka arbetsgivaren beslut om bland annat uppsägningar genom varsel- och 

överläggningsbestämmelser. Endast i undantagsfall får en arbetstagare avskedas med 

omedelbar verkan.
18

 

Lagstiftningen skiljer på tillsvidare- och visstidsanställningar. Tillsvidareanställning innebär 

att man är anställd på obestämd tid. I vardagligt tal benämns detta även som en fast 

anställning. En sådan anställning upphör först vid uppsägning eller avskedande. 

Visstidsanställning innebär att anställningstiden är bestämd på förhand. Det medför att någon 

uppsägning inte erfordras och det krävs således ingen saklig grund för uppsägning.
19

  

Då tillsvidareanställning är den generella anställningsformen riktar sig anställningsskyddet 

främst till denna form,
20

 det medför att en arbetstagare som innehar en visstidsanställning har 

ett sämre skydd än de arbetstagare som är anställda tillsvidare. En konsekvens av detta är att 

avtal om visstidsanställning endast får ingås i de fall som anges i 4 § 1 st. LAS.
21

  

Ursprungligen avsåg anställningsskyddet att hämma användandet av visstidsanställningar. 

Initialt gavs begränsat med utrymme för arbetagivare att tidsbegränsat anställa arbetstagare. 

Med tiden har synen på anställningsformen kommit att förändras och LAS har, sedan 

instiftandet genomgått förändringar för att istället främja möjligheterna för 

visstidsanställningar. Motiveringen har varit att tidsbegränsade anställningar ses som en viktig 

väg in i arbetslivet. Ett annat betydande syfte med lagen är att förhindra att särskilt svaga 

grupper slås ut och skapar en uppdelning av arbetsmarknaden
22

 samt att förhindra att 

arbetstagare blir uppsagda på godtyckliga grunder.
23

 

                                                           
17

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, 2013, Anställningsförhållandet, s.130. 
18

 Prop. 1981/82:71, s. 31. 
19

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, 2013, Anställningsförhållandet, s.114. 
20

 Prop. 1981/82:71,  s. 31. 
21

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, 2013, Anställningsförhållandet, s.114-115. 
22

 Prop. 1973:129,  s. 126. 
23

 A.prop. s. 114. 
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2.2 Visstidsanställningar 

2.2.1 Allmän visstidsanställning 

Avtal om visstidsanställning får enligt 4 § 1 st. LAS träffas i fem fall som regleras i 5 och 6 

§§ LAS.  

Vid 2007 års ändring av LAS fördes olika former av visstidsanställningar samman till en 

gemensam allmän visstidsanställning. Detta innebär att en arbetsgivare inte längre behöver 

motivera tidsbegränsningen med objektiva grunder. Att kravet på objektiva grunder togs bort 

möjliggör inte bara för arbetsgivare att täcka ett temporärt behov av arbetskraft, utan öppnar 

även upp för möjligheten att täcka ett kontinuerligt behov av arbetskraft. För att förhindra att 

anställningsformen missbrukas finns en tidsbegränsning i 5 § 2 st LAS. Här stadgas att en 

allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om anställningstiden 

överstiger två år under en femårsperiod. För att tidsberäkningen ska vara enkel för både 

arbetsgivare och arbetstagare ska endast tid för allmän visstidanställning beaktas vid 

uträkningen av den totala anställningstiden.
24  

Alltså ska inte anställningstid i någon annan 

form av visstidsanställning beaktas vid beräkningen. Anställningstid hos annan arbetsgivare 

ska dock, i vissa fall, tillgodoräknas i enlighet med 3 § LAS.  

Det är tillåtet att upprätta avtal om allmän visstidsanställning för behovs- och timanställda. 

Dessa anställningar avser ofta personal som kontinuerligt kallas in för att arbeta vid kortvarigt 

behov. Vid beräkningen av anställningstidens längd är det, i dessa fall, väsentligt att avgöra 

om det rör sig om en så kallad intermittent anställning, det vill säga om det är fråga om ett 

nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle, eller om anställningen är att anses som 

fortlöpande på obestämd arbetstid.
 25

  

I AD 2008 nr 81 hade arbetsdomstolen att ta ställning till huruvida 

en arbetstagare varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än tolv 

månader under de senaste tre åren och på så vis blivit berättigad 

företrädesrätt enligt 25 § LAS. Arbetsdomstolen uttalade i målet att 

det åligger arbetsgivaren att, vid avtalets ingående, klargöra för 

arbetstagaren att det rör sig om en intermittent anställning. Då 

arbetsgivaren i förevarande fall underrättat arbetstagaren om att det 

var fråga om en intermittent anställning fann tingsrätten och 

arbetsdomstolen att arbetstagaren inte varit anställd hos samma 

arbetsgivare i mer än 12 månader under en treårsperiod. 

2.2.2 Vikariat 

Anställningsformen vikariat är enligt 5 § 2 p. LAS en tillåten objektiv grund för 

visstidsanställning. 

                                                           
24

 Prop. 2006/07:111, s. 28 f. 
25

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, 2013, Anställningsförhållandet, s. 117 f. 
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I AD 1984 nr 66 yrkade åtta vikariatanställda arbetstagare att deras 

anställning ska övergå till tillsvidareanställningar. Då arbetsgivaren 

under flera år anställt samma vikarier ansåg de att vikariaten stod i  

strid mot 5 § LAS. I målet tog arbetsdomstolen ställning till vad 

som är att betrakta som ett vikariat. Arbetsdomstolen yttrar att det 

som utmärker en vikariatanställning är att anställningen varar så 

länge den ordinarie personalens innehavare är frånvarande eller, 

om tjänsten frånträtts, till dess att ordinarie personal tillsatts.
26

 

Arbetsdomstolen fastställde att vikariaten ej stod i strid mot 5 § 

LAS och anställningarna övergick således inte till 

tillsvidareanställningar. 

I motiven till 1997 års reform av LAS framhålls att det i princip erfordras en anknytning till 

en viss frånvarande ordinarie personal för att ett vikariat ska vara att betrakta så som äkta. 

Arbetsgivaren ges utrymme att tillsätta en vikarie i förväg för upplärning och denne får vara 

fortsatt anställd till dess att vikariatet löper ut trots att ordinarie innehavare kommit tillbaka. 

Det är även tillåtet för arbetsgivaren att göra vissa förändringar i arbetsuppgifterna.
 
Det 

centrala vid bedömningen huruvida vikariatet är tillåtet är att arbetsgivarens bedömningar 

varit rimliga och att det funnits godtagbara skäl för handlandet. Arbetsgivarens syfte får inte 

ha varit att kringgå LAS regler.
27

   

Arbetsdomstolens rättspraxis visar att kravet på anknytning i vissa fall ger upphov till 

svårigheter att tillsätta vikarier och att bedömningen måste utgå från omständigheterna i varje 

enskilt fall. Att så är fallet framgår av AD 1985 nr 130. 

I AD 1985 nr 130 har vikariatanställningar ej varit i 

överensstämmelse med ordinarie innehavares tjänstgöringsgrad 

eller omfattning. Arbetstagarparten har påstått att vikariaten inte 

varit tillräckligt personanknutna. Arbetsdomstolen fastslår dock att 

det viktiga är att vikariatet som helhet stämmer överens med 

personalsituationen och ordinarie innehavares frånvaro.
28

 

Vikariatanställningarna anses därmed vara förenliga med 5 § LAS. 

I samband med 2007 års reform av LAS gjordes ändringar av den sammanlagda tiden som en 

vikarie får vara anställd hos samma arbetsgivare. Har en arbetstagare varit anställd, hos 

samma arbetsgivare, i mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning. Ändringen syftar till att göra regelverket enhetligt och förenkla 

tillämpningen. Vid tidsberäkningen av den totala anställningstiden ska endast tid som vikarie 

beaktas.
29

  

                                                           
26

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 286.  
27

 Prop. 1996/97:16, s. 38. 
28

 AD 1985 nr 130. 
29

 Prop. 2006/07:111, s. 28 f. 
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Bestämmelsen syftar även till att hindra arbetsgivaren från att stapla vikariat och allmän 

visstidsanställningar på varandra i mer än fyra år under en femårsperiod. Det medverkar till 

ökad trygghet för vikarier och hämmar möjligheten till missbruk av anställningsformen. Vid 

en sådan tidsberäkning ska tid för vikariat och allmän visstidsanställning summeras.
30

  

I likhet med tidsberäkningen vid allmän visstidsanställning ska tid hos annan arbetsgivare i 

vissa fall räknas in enligt 3 § LAS.
31

 För statligt anställda är det tiden hos den specifika 

myndigheten som ska räknas in, alltså inte tiden hos staten generellt.
32

 För personer med 

intermittent anställning gäller att endast faktiskt arbetad tid räknas. Har arbetstagaren däremot 

varit skyldig att stå till förfogande räknas även ej arbetad tid som anställningstid.
33

  

För att underlätta för arbetstagare att bevaka sina intressen infördes 2007 en bestämmelse i 6 g 

§ LAS som stadgar att en arbetsgivare är skyldig att, inom tre veckor, lämna skriftlig 

information om en arbetstagares sammanlagda anställningstid om arbetstagaren begär det.
34

 

2.2.3 Säsongsanställning 

Avtal om säsongsanställning kan ingås enligt 5 § 3 p. LAS. Vid 2007 års reform av LAS 

anfördes att säsongsanställningar är särskilt väsentliga i yrkesområden som har stora 

säsongsvariationer. Effektivitet och lönsamhet i företag inom dessa yrkesområden är ofta 

beroende av möjligheten att kunna anställa säsongspersonal. Anställningsformen ger även 

unga personer möjlighet att komplettera sina studier eller annat arbete. Säsongsarbete 

infördes, vid den senaste ändringen, som en särskild grund i LAS. Möjligheterna att ingå avtal 

om säsongsanställning om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet förändrades dock 

inte.
35

 

Med säsongsanställning avses anställningsavtal som ingås för säsong. Enligt förarbetet till 

1974 års anställningsskyddslag är en sådan anställning befogad då 

"... en arbetstagare med speciella yrkeskunskaper anställs för en 

viss bestämd arbetsuppgift som kräver dess särskilda 

yrkeskunskaper eller att en arbetstagare anställs för arbete som på 

grund av naturens växlingar eller liknande anledning kan bedrivas 

endast viss del av året. Gemensamt för dessa fall synes mig vara att 

den särskilda anställningsformen är föranledd av arbetets särskilda 

beskaffenhet.".
36

  

Definitionen av begreppet säsong varierar beroende på vilken verksamhet som rörs, detta 

uttalas av Arbetsdomstolen i AD 1986 nr 12. 

                                                           
30

 Prop. 2006/07: 111, s. 31. 
31

 A.prop. s. 29. 
32

 Prop. 1996/97:16, s. 39. 
33

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 296. 
34

 A.a. s. 297. 
35

 Prop. 2006/07: 111, s. 25. 
36

 Prop. 1973:129, s. 145. 
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I AD 1986 nr 12 har tvist uppkommit mellan en säsongsanställd 

arbetstagare och dennes arbetsgivare angående huruvida 

anställningen upphört genom uppsägning utan saklig grund eller 

om anställningen på grund av begränsning till säsongen upphört 

utan uppsägning. Arbetsdomstolen har i målet uttalat att säsongen 

för en verksamhet som är beroende av yttre förhållande så som 

väder kan ha växlande längd från år till år. Längden kan också 

variera beroende på var i landet verksamheten är belägen, 

verksamhetens omfattning och arbetstagarens arbetsuppgifter. Det 

är även möjligt att avtala om att säsongsanställningen ska gälla så 

länge arbetsuppgifterna kvarstår. I målet ansågs arbetstagaren 

slutligen uppsagd från sin anställning på grund av personliga skäl. 

Någon saklig grund för uppsägning förelåg ej. 

I AD 1981 nr 152 uppstår en tvist om vilken anställningsform som 

föreligger för två arbetstagare som på grund av väder endast kan 

utföra sitt arbete under åtta månader om året. Arbetsdomstolen 

fastställer att en säsong kan pågå under en lång period och att inget 

hinder föreligger för säsongsanställning av arbetstagarna. Det 

konstaterades att avtal om säsongsanställning kan träffas då 

arbetet, på grund av väder, endast kan utföras under åtta månader 

om året.  

2.2.4 När arbetstagaren har fyllt 67 år 

Enligt 32 a § LAS har en arbetstagare rätt att vara kvar i anställningen till utgången av den 

månad arbetstagaren fyller 67 år. När arbetstagaren fyllt 67 år ska arbetsgivaren lämna 

skriftligt besked en månad i förväg, om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska lämna sin 

anställning i enlighet med 33 § 1 st. LAS. 

Möjligheten att tidsbegränsat anställa personer som fyllt 67 år infördes genom 1982 års 

reform av LAS. Syftet var att underlätta för dessa personer att vara kvar på arbetsmarknaden 

och skapa en "...mjuk övergång från aktivt arbete till pensionering".
37

 Någon yttre gräns för 

tidsbegränsning finns inte.
38

 

En arbetstagare som fyllt 67 år har inte företrädesrätt och har inte heller rätt till 

uppsägningstid längre än en månad enligt 33 § 3 st. LAS.  

2.2.5 Provanställning 

Avtal om provanställning får ingås om prövotiden är högst sex månader. Provanställning kan 

avbrytas utan uppsägningstid av båda parter. Avbryts inte anställningen övergår den till en 

tillsvidareanställning, enligt 6 § LAS. Anställningsformen syftar till att pröva arbetstagarens 

                                                           
37

 Prop. 1981/82:71, s.106. 
38

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 298. 



11 

 

lämplighet för den aktuella tjänsten och ska inte användas för att förlänga den tid en 

arbetstagare är visstidsanställd.
39

 Det ställs inga särskilda krav på att arbetsgivaren ska ha 

godtagbara skäl att tillämpa provanställning. I motiven framhålls att sådana krav medför risk 

för osäkerhet och onödiga tvister. Fördelarna med ett krav på objektiva grunder ansågs inte 

väga upp dessa nackdelar. Skyddet mot missbruk ligger i stället i tidsbegränsningen på högst 

sex månader. Häri ligger att en provanställning inte kan förlängas eller upprepas. Undantag 

förekommer dock då upprepning kan vara legitimt i de fall det gäller ett helt annat arbete med 

andra arbetsuppgifter. LAS reglering har utformats så att det inte ges något utrymme för en 

rättslig prövning av prövobehovet i specifika fall. En sådan prövning är möjligt först när det 

får anses röra sig om ett kringgående av huvudregeln av tillsvidareanställning.
40

  

En tillsvidareanställning bör inte kunna omvandlas till en provanställning på grund av 

ägarbyte i ett företag. Har en arbetstagare tidigare varit anställd hos en arbetsgivare kan denne 

inte anställas på nytt i samma arbete på prov om det inte föreligger betydande skäl. Sådana 

skäl kan råda då den tidigare anställningen varit så kortvarig att någon prövning inte 

genomförts eller att anställningen ligger långt tillbaka i tiden.
41

  

2.2.6 Företrädesrätt 

Tidsbegränsat anställda arbetstagare som på grund av arbetsbrist inte erhållit fortsatt 

anställning har i vissa fall företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Arbetstagare som 

uppnått 67års ålder omfattas dock inte av företrädeserätten enligt 33 § LAS. För att en 

arbetstagare ska ha företrädesrätt krävs det att arbetstagaren varit anställd hos samma 

arbetsgivare under mer än tolv månader under en treårsperiod. För en arbetstagare med 

säsongsanställning gäller att denne varit anställd under minst sex månader under en 

tvåårsperiod och att arbetstagaren uppfyller de kvalifikationskrav som ställs för den nya 

anställningen. Företrädesrätten gäller från det att arbetsgivaren lämnat eller skulle lämnat 

besked om uppsägning och nio månader framåt. För säsongsanställning gäller företrädesrätten 

från det att besked lämnat eller skulle lämnats om uppsägning och nio månader framåt från 

det att den nya säsongen börjat. 

Arbetstagare som önskar nyttja företrädesrätten ska anmäla anspråk hos arbetsgivaren i 

enlighet med 27 § LAS. Har fler arbetstagare företrädesrätt till samma anställning har 

arbetstagaren med längst sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren företräde. Har 

arbetstagarna lika anställningstid har den äldsta företräde i enlighet med 26 § LAS.  

2.2.7 Rättsverkningar av otillåtna visstidsanställningar 

När tidsgränsen för en allmän visstidsanställning eller vikariat uppnås övergår anställningen i 

en tillsvidareanställning. Det är den anställning som fortgår vid den aktuella tidpunkten som 

övergår till en tillsvidareanställning. En deltidsanställd arbetstagare får alltså, när tidsgränsen 
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 Prop. 2006/07:111, s. 29. 
40

 Prop. 1981/82:71, s. 49 f. 
41

 A.prop. s. 50. 
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passeras, sin deltidsanställning tillsvidare.
42

 Undantag från denna huvudregel görs då 

arbetstagaren inte uppfyller de krav som enligt författning ställs på anställningen. Det 

exemplifieras i AD 2002 nr 92.  

AD 2002 nr 92 rör en arbetstagare som vikarierade som obehörig 

lärare. Trots att arbetstagaren uppnått tidgränsen för vikariat 

berättigades inte denne en tillsvidareanställning, då arbetstagaren 

inte uppfyllde de krav som ställs på behöriga lärare enligt 

skollagen. 

Uppstår en tvist om huruvida en anställning övergått i en tillsvidareanställning kan 

arbetstagaren yrka att domstolen fastställer att så är fallet. Arbetstagaren kan även kräva lön 

och allmänt skadestånd. Vill inte arbetstagaren att anställningen ska fortgå kan denne istället 

kräva lön under uppsägningstiden och skadestånd.
43

  

Anser en arbetstagare att villkoren för exempelvis vikariat inte är uppfyllda kan denne yrka att 

domstolen fastställer att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning enligt 36 § LAS. 

2.2.8 Övrig reglering 

Det finns särskilda regler om arbetsgivarens informationsskyldighet till visstidsanställda. 

Arbetsgivaren ska enligt 6 c § 2 st. 3 p. b LAS skriftligen informera om vilken 

anställningsform avtalet rör och ange förutsättningarna för anställningens upphörande. Rör det 

provanställning ska prövotidens längd anges enligt 6 c § 2 st. 3 p. c LAS. Vid lediga prov- och 

tillsvidareanställningar ska tidsbegränsat anställda bli informerade om dessa, informationen 

kan göras allmänt tillgänglig på arbetsplatsen. Till arbetstagare som är föräldralediga ska 

informationen lämnas direkt till honom eller henne om arbetstagaren begär det enligt 6 f § 

LAS. Arbetsgivaren är enligt 6 g § LAS även skyldig att, inom tre veckor, lämna skriftlig 

information om en arbetstagares anställningstid om arbetstagaren begär det.  

Inom bland annat statsförvaltningen och utbildningssektorn finns författningsbestämmelser 

som reglerar visstidsanställningar. Dessa har företräde framför LAS eftersom reglerna om 

visstidsanställningar, enligt 2 § 3 st. LAS, är semidispositiva. Det är även möjligt att genom 

kollektivavtal anpassa LAS reglering för att tillgodose olika branschers och arbetsgivares 

behov. Kollektivavtalens urspungliga syfte var att möjliggöra avtal om visstidsanställningar i 

större utsträckning än lagen medgav. Sedan LAS kommit att utvidga möjligheterna till 

tidsbegränsad anställning har istället kollektivavtalens syfte övergått till att begränsa dessa.
44

 

Således förekommer det både kollektivavtal som utvidgar och inskränker LAS reglering av 

tidsbegränsade anställningar.
45

 

                                                           
42

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, 2013, Anställningsförhållandet, s. 119.  
43

 A.a. s. 120. 
44

 A.a. s. 120 f.  
45

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 279. 
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Enligt 15 § 1 st. LAS ska en arbetstagare som är visstidsanställd enligt 5 § LAS och har varit 

anställd hos en arbetsgivare mer än tolv månader under de senaste tre åren få besked om att 

anställningen upphör minst en månad före anställningstidens utgång. Besked om 

anställningens upphörande ska lämnas när anställningen börjar om anställningstiden är så kort 

att besked inte kan lämnas en månad i förväg. Enligt 15 § 2 st. LAS ska en säsongsanställd 

arbetstagare som varit säsongsanställd hos samma arbetsgivare mer än sex månader under de 

senaste två åren få besked om att han inte kommer få fortsatt säsongsanställning vid den nya 

säsongens början minst en månad innan.  

Enligt 30 a § LAS ska en arbetsgivare som gett besked enligt 15 § LAS varsla den lokala 

arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, organisationen har tillsammans med 

arbetstagaren rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.  

Ska en provanställning avslutas i förväg eller upphöra utan att övergå till en 

tillsvidareanställning ska arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst två veckor i 

förväg. Arbetsgivaren ska i samband med beskedet varsla den loka arbetstagarorganisationen 

som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har rätt till 

överläggning om beskedet enligt 31 § LAS.  

2.3 Implementering av visstidsdirektivet klausul 5 

Med anledning av visstidsdirektivet genomförde regeringen en utredning som mynnade ut i en 

promemoria som bland annat behandlar frågan om genomförandet av ramavtalets klausul 5 

angående missbruk av tidsbegränsade anställningar.
46

   

Klausul 5 i ramavtalet innehåller bestämmelser för att förhindra missbruk av tidsbegränsade 

anställningar. Klausulen ålägger medlemsstaterna att, efter överläggning med 

arbetsmarknadens parter, om det inte finns likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra 

missbruk, införa en eller flera av de åtgärder som klausulen räknar upp.
47

 

 

Regeringen framhåller i promemorian att LAS, i sin dåvarande lydelse, innehåller flera 

begränsningsregler som medverkar till att missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar motverkas. De åsyftade begränsningsreglerna är att LAS inskränker 

möjligheterna att fritt avtala om visstidsanställningar genom att uppställa krav på när en sådan 

anställning får ingås. Vidare är medverkan av centrala arbetstagarorganisationer en 

förutsättning för att ett kollektivavtal, som frångår LAS bestämmelser, ska vara giltigt. 

Dessutom uppställer LAS tidsbegränsningar för hur länge en arbetstagare kan vara 

tidsbegränsat anställd som vikarie innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. 

Regeringen betonar även att den rättspraxis som Arbetsdomstolen utvecklat på området visar 

att tidsbegränsade anställningar inte tolereras om de syftar till att kringgå LAS regler. Denna 

rättspraxis utgör ett kompletterande skydd till de begränsningar som redan följer av lagen.
48
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 Ds 2001:6, s. 7.  
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Sammantaget bedöms begränsningsreglerna utgöra en kvalificerad avvägning mellan behovet 

av tidsbegränsade anställningar och trygghet i anställningen hos den enskilda arbetstagaren. 

Det anses därför föreligga ett skydd mot missbruk av visstidsanställningar i den gällande 

rätten och artikel 5.1 i ramavtalet föranleder således inga åtgärder.
49

 Utredningen gav inte 

upphov till några förändringar med anledning av artikel 5.1 i ramavtalet.  

 

Vid flera tillfällen har det dock reflekterats över och, från arbetsmarknadens parter, föreslagits 

att den urspungliga regleringsmodellen i LAS ska bytas ut mot en modell som främjar 

visstidsanställningar men ändå stärker skyddet för tidsbegränsat anställda, exempelvis genom 

en bestämmelse om automatisk omvandling till tillsvidareanställning.
50

  

 

Arbetslivsinstitutet (ALI) inledde, på uppdrag av regeringen, en utredning vars syfte var att 

undersöka om lagstiftningen uppfyllde visstidsdirektivets krav på trygghet och inflytande för 

arbetstagarna.
51

 ALI fann att den dåvarande regleringen var onödigt omfattande och 

invecklad. Inte heller utgjorde LAS ett tillräckligt effektivt skydd mot upprepade anställningar 

under längre tid.
52

 Med anledning av utredningen lade den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen fram ett lagförslag, som bland annat innebar att en ny form av anställning "fri 

visstidsanställning" skulle införas.
53

 Förslaget antogs av riksdagen och avsågs träda i kraft 1 

juli 2007.
54

 Innan lagen hann träda i kraft skiftade Sverige styre och en borgerlig regering 

tillträdde. Den borgerliga regeringen la fram ett nytt förslag till ändringar av LAS, vilket 

innebar att den socialdemokratiska regeringens lagförslag aldrig kom att träda i kraft.
55

 Då 

flera av de föreslagna ändringarna avsåg att justera den tidigare regeringens lagförslag ansåg 

man att de nya förslaget lämpligen skulle träda i kraft 1 juli 2007, ikraftträdandet av 

bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning sköts upp till 1 januari 

2008.
56

 I samband med reformen fick LAS sin nuvarande lydelse. 

                                                           
49

 Ds 2001:6, s. 64 f. 
50

 Ds 2002:56, s. 237. 
51

 A.bet. s. 197. 
52

 A.bet. s. 249. 
53

 Prop. 2005/06:185, s. 41 f. 
54

 SFS. 2006:440, s. 4. 
55

 Glavå, Mats, 2011, Arbetsrätt, s. 278. 
56

 Prop. 2006/07:111, s. 44. 



15 

 

3. EU-rätt 

3.1 Bakgrund 

EU:s regelverk består av primär- och sekundärrätt. Den primära rätten omfattar i första hand 

de grundläggande fördragen. Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, (rättighetsstadgan). Till primärrätten räknas även protokoll och 

anslutningsfördrag. Fördragen fungerar som ramfördrag och innehåller generellt sett endast 

ramen och grundprinciperna för normsystemet.
57

 

Den sekundära rätten består av lagstiftningen som binder medlemsstaterna. Förordningar, 

direktiv och beslut är de främsta lagstiftningstyperna, i fördragen benämns dessa som 

rättsakter. Rättsakterna måste vara motiverade och hänvisa till underliggande förslag eller 

yttranden enligt artikel 296.2 FEUF. Medlemsstaterna åläggs, enligt artikel 291.1 FEUF, att 

utföra de lagstiftningsåtgärder som är väsentliga för att fullfölja unionens bindande 

rättsakter.
58

  

Förordningar är i alla delar bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna, artikel 288.2 

FEUF. Det kan åberopas av enskilda vid nationella domstolar och myndigheter. Direktiven 

däremot riktar sig till medlemsstaterna och kan således normalt inte åberopas av enskilda. 

Direktiv stadgar de resultat som inom ramen för den nationella lagstiftningen ska uppnås av 

varje medlemsstat. Enligt artikel 288.3 FEUF överlåts det på medlemsstaterna att själva 

avgöra hur genomförandet ska gå till. Direktiven ska dock, till skillnad från förordningar, 

implementeras i den nationella lagstiftningen.
59

   

Beslut används ofta för att bestämma i konkreta rättsfrågor och fattas av Kommissionen eller 

Rådet. De kan riktas till individer, juridiska personer eller medlemsstater och är enligt artikel 

288.4 FEUF bindande för dem.
60

   

Genom att förordningar, direktiv och beslut offentliggörs i Europeiska Unionens officiella 

tidning får de bindande verkan, i enlighet med artikel 297 FEUF. 

3.2 Arbetsrätten EU 

Arbetsmarknadsfrågor anses i första hand vara varje enskild medlemsstats intresse.
61

 Inom 

EU råder närhetsprincipen, vilket innebär att reglering på EU-nivå endast utvecklas då ärendet 

inte kan lösas på nationell nivå. Detta medför att arbetsrätten är ganska varierande mellan 

medlemsstaterna och att den EU–rättsliga regleringen av arbetsrätten endast täcker vissa 

                                                           
57

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 2010, Europarättens grunder, s. 28. 
58

 A.a. s. 30. 
59

 A.a. s. 31 f.  
60

 A.a. s. 34.  
61

 Nyström, Birgitta, 2011, EU och arbetsrätten, s. 73. 
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områden.
62

 Regleringen har dessutom ofta karaktären av minimiregler,
63

 det vill säga att de 

endast ställer upp minimikrav för skyddsnivån.
64

  

3.3 Bakgrund till visstidsdirektivet 

3.3.1 Sociala dialogen 

De EU-rättsliga reglerna inom arbetsrätten utgörs främst av direktiv som syftar till att främja 

anställningstrygghet, löneskydd och jämställdhet.
65

 Lagstiftningsprocessen sker dels genom 

den sociala dialogen i artikel 154 FEUF. Kommissionen ska bland annat samråda med 

arbetsmarknadens parter innan de lägger fram ett lagförslag. Arbetsmarknadens parter kan 

även träffa avtal med varandra och få dessa upphöjda till EU- lagstiftning, detta genom 

bestämmelserna i artikel 155 FEUF.
 
Ramavtal kan även införlivas genom medlemsstaternas 

och arbetsmarknadsparternas nationella praxis.
66

  

Den sociala dialogens främsta representanter från arbetsmarknaden är ETUC
67

, 

BUSINESSEUROPE
68

, CEEP
69

 samt UEAPME
70

. Arbetstagare representeras av ETUC, här 

ingår de svenska organisationerna LO, TCO och SACO. Svenskt Näringsliv tillhör 

BUSINESSEUROPE som företräder privata arbetsgivare. Offentligägda företag och 

offentliga arbetsgivare företräds av CEEP, här ingår bland annat Sveriges Kommuner och 

Landsting. UEAPME företräder små och medelstora företag och svenska Företagarna är 

medlem i denna organisation. Innan ramavtal omvandlas till direktiv är det Kommissionen 

och rådet som har det yttersta ansvaret för att organisationerna i den sociala dialogen är 

lämpliga avtalsparter.
71

 

3.3.2 Flexicurity 

Då arbetslöshet under en lång tid varit ett problem inom medlemsstaterna har 

sysselsättningspolitiken fått en allt större plats i EU:s arbete.
72

 Ett kärnkoncept i 

arbetsmarknadspolitiken är flexicurity. Flexicurity har närmare definierats som ”... en 

integrerad strategi för att på samma gång öka både flexibiliteten och tryggheten på 

arbetsmarknaden.”
 73  

 

                                                           
62

 Nyström, Birgitta, 2011, EU och arbetsrätten, s. 61. 
63

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 2010, Europarättens grunder, s. 386.  
64

 A.a. s. 380.  
65

 A.a. s. 386. 
66

 A.a. s. 391 f.  
67

 European Trade Union Confederation. 
68

 The Confederation of European Business. Tidigare UNICE.  
69

 The European Centre of Enterprises with Public Participation. 
70

 Union Européene de l'Artisanat et des petites et moyennes enterprises. 
71

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 2010, Europarättens grunder, s. 392.  
72

 Nyström, Birgitta, 2011, EU och arbetsrätten, s. 81. 
73

 KOM(2007) 359 final, Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, s. 5. 
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Flexicuritystrategin avser att gynna flexibla och pålitliga anställningsavtal samt utöka 

anpassningsförmågan hos arbetstagarna och på så vis öka möjligheterna till arbete. Det i 

kombination med en effektivisering av aktiva arbetsmarknadsåtgärder och ett modernt socialt 

trygghetssystem.
74 

3.3.3 Atypiska anställningar 

Som en följd av den ökade arbetslösheten har atypiska anställningar ökat inom EU. Tillfälliga 

anställningar har blivit alltmer förekommande och nya anställningsformer har skapats. För att 

höja flexibiliteten i anställningsförhållanden vill kommissionen göra bland annat deltidsarbete 

och visstidsanställningar mer attraktiva genom att höja skyddsnivån för sådana 

anställningar.
75

  

Som ett led i detta arbete lades det, under 1990, fram ett direktivförslag som avsåg att främja 

säkerhet och hälsa i arbetet för tillfällig arbetskraft. Antagandet av direktiv 91/383/EEG
76

  

medförde att arbetstagare med tidsbegränsade eller tillfälliga anställningsavtal i princip har 

samma förutsättningar som heltidsanställda.
 
Det lades även fram två ytterligare direktivförslag 

som avsåg att ge deltids- och tidsbegränsat anställda samma förutsättningar och förmåner som 

fast anställd personal. Dessa två direktiv blev dock aldrig antagna.
77

 Eftersom rådet inte 

lyckats fatta något beslut om direktiven uppmanades arbetsmarknadsparterna att sluta avtal 

för att gynna moderniseringen av arbetsorganisationen, så som flexibla arbetsformer för att 

öka produktiviteten och konkurrenskraften hos företagen samt skapa balans mellan flexibilitet 

och trygghet.
78

 

3.4 Visstidsdirektivet 

I mars 1999 ingick arbetsmarknadsparterna, i den sociala dialogen, BUSINESSE EUROPE, 

CEEP och EFS ett ramavtal om visstidsarbete. Parterna lämnade en begäran till 

kommissionen om att ramavtalet ska antas genom beslut från rådet.
79

 Ramavtalet om 

visstidsarbete antogs genom direktiv 1999/70/EG.
80

  

Ramavtalet avser att gynna balansen mellan "flexibel arbetstid och arbetstagarnas trygghet". 

Det konstateras att tillsvidareanställningar ska fortsätta vara den allmänna anställningsformen 

                                                           
74

 KOM(2007) 359 final, Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, s. 5 f. 
75

 Nyström, Birgitta, 2011, EU och arbetsrätten, s. 300. 
76 Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar 

av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller 

tillfälligt anställningsförhållande. 
77

 Nyström, Birgitta, 2011, EU och arbetsrätten, s. 301. 
78 Direktiv 1999/70/EG, p. 6. 
79

 Direktiv 1999/70/EG, p. 10. 
80

 Direktiv 1999/70/EG. 
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inom EU men att visstidsanställningar under vissa förutsättningar motsvarar både arbetstagare 

och arbetsgivares behov.
81

  

Klausul 1 i ramavtalet stadgar direktivets syften som är att höja kvalitén på visstidsarbete 

genom att säkerställa tillämpningen av principen om icke-diskriminering och motverka 

missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Avtalet föreskriver därför allmänna 

principer och minimikrav för visstidsarbete.
82

 Det åläggs medlemstaterna att själva utföra 

implementeringen och tillämpningen av visstidsdirektivet. Detta för att beaktande ska tas till 

nationella, bransch-och säsongsförhållanden.
83

 Arbetsmarknadsparterna ska ges en central 

ställning vid implementeringen och tillämpningen, då de anses vara bäst kvalificerade att hitta 

lösningar som svarar till både arbetstagare och arbetsgivares behov.
84

  

 

Enligt klausul 2 i ramavtalet omfattar avtalet samtliga visstidsanställda som har 

anställningsavtal eller anställningsförhållande i enlighet med bestämmelserna i nationell lag, 

kollektivavtal eller praxis. Medlemsstaterna kan efter samråd med arbetsmarknadens parter 

bestämma att avtalet inte ska vara giltigt för inledande yrkesutbildning och lärlingsutbildning 

eller anställningsavtal eller anställningsförhållanden som slutits inom särskild offentlig eller 

offentligt finansierad utbildning, program för yrkesomskolning samt integrering. 

 

En visstidsanställd avses, enligt klausul 3.1 i ramavtalet, vara en arbetstagare med ett 

anställningsavtal eller anställningsförhållande som slutits direkt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och vars varaktighet bestämts av objektiva kriterier, exempelvis att det avses vara 

giltigt fram till specifikt datum, slutförande av specifik uppgift eller andra särskilda händelser.  

 

I klausul 5 i ramavtalet finns bestämmelser för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. 

I det fall det inte finns motsvarande lagliga åtgärder ska medlemsstatera i enlighet med 

nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis och efter samråd med arbetsmarknadens 

parter inför en eller flera av följande bestämmelser:  

 

 "Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

 Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra 

visstidsanställningar.  

 Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas." 

 

Medlemsstaterna ska konstatera under vilka förutsättningar visstidsanställningar: 

  

 "Skall betraktas som "på varandra följande",  

 Skall betraktas som tillsvidareanställningar." 

 

                                                           
81

 Inledning bilagd direktiv 1999/70/EG. 
82

 Direktiv 1999/70/EG, p. 14. 
83

 Allmänna övervägande bilagt direktiv 1999/70/EG, p. 10. 
84

 Allmänna övervägande bilagt direktiv 1999/70/EG, p. 12. 
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Där så är lämpligt ska medlemsstaterna samråda med arbetsmarknadens parter.
85

  

 

Vad som är att betrakta som missbruk av på varandra följande har prövats av EU-domstolen i 

flera mål.  

 

Adeneler-målet
86

 gäller tolkning av klausul 1 och 5 i ramavtalet.  

Målet rör en tvist mellan arbetstagare och den grekiska 

mjölkorganisationen Ellinikos Organismos Galaktos då 

arbetstagarnas visstidsanställningar inte förnyats. I målet prövades 

bestämmelser om när på varandra staplade visstidsanställningar 

skulle övergå till tillsvidareanställning. EU-domstolen uttalade i 

Adeneler-målet att det avgörande vid en missbruksbedömning är 

om arbetsgivaren valt att tillämpa upprepade tidsbegränsad 

anställningar för att tillgodose ett konstant och varaktigt behov av 

arbetskraft. Domstolen uttalade sig även om vad som är att betrakta 

som på varandra följande. De nationella bestämmelserna hade en 

övre tidsgräns på två år för visstidsanställningar. Därtill fanns en 

20-dagarsregel som innebar att det inte fick löpa mer än 20 dagar 

mellan visstidsanställningar, för att de skulle vara att betrakta som 

på varandra följande. EU-domstolen fann att 20-dagarsregeln inte 

uppfyllde visstidsdirektivets syfte och ändamål och var således 

oförenlig med klausul 5 i ramavtalet. 

 

Vassilakis-målet
87

 gäller tolkning av klausul 5.1 och 5.2 i 

ramavtalet. Tvist har uppstått mellan Spyridon Vassilakis m.fl. och 

deras arbetsgivare angående klassificering av anställningarna. I 

målet prövades även när på varandra staplade visstidsanställningar 

ska övergå till tillsvidareanställning. EU-domstolen kom fram till 

att det normalt inte är att betrakta som på varandra följande 

visstidsanställningar om tidsperioden mellan anställningarna är mer 

än tre månader. Tidsperioden torde vara tillräcklig för att varje 

anställningsförhållande ska upphöra. Domstolen ansåg vidare att 

det skulle vara komplicerat för en arbetsgivare, med ett 

stadigvarande behov av arbetskraft, att undvika skyddet mot 

missbruk i visstidsdirektivet.  
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 Direktiv 1999/70/EG, s. 5. 
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 Mål C-212/04 Konstantions Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), REG 2006 I-6057. 
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 Mål C-364/07 Spyridon Vassilakis m.fl. mot Dimos Kerkyraion. 



20 

 

Medlemsstaterna kan för att hindra missbruk av visstidsanställningar tillämpa de åtgärder som 

stadgas i klausul 5 i ramavtalet. I mål Angelidakis m.fl.
88

 uttalar EU-domstolen att även andra 

likvärdiga åtgärder kan vara tänkbara förutsatt att de på ett effektivt sätt hindrar missbruk.  

 

Mål Angelidakis m.fl. gäller tolkningen av klausulerna 5.1, 5.2 och 

8.3 i ramavtalet sedan tvist uppstått mellan arbetstagare och deras 

arbetsgivare Rethymnons länsstyrelse och Geropotamos’ kommun 

dels angående hur arbetstagarnas visstidsanställningar ska 

klassificeras och dels att anställningarna inte förnyats. EU-

domstolen fastställer att en medlemsstat ej är skyldig att införa 

någon av åtgärderna i ramavtalets klausul 5.1 förutsatt att det finns 

likvärdiga nationella åtgärder som ger ett effektivt skydd mot 

missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.  

 

EU-domstolen har i Kücük-målet
89

 uttalat sig beträffande klausul 5.1 a i ramavtalet, om 

objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

 

Kücük-målet avser tolkning av klausul 5.1 a i ramavtalet. Bianca 

Kücük har varit visstidsanställd hos Nordrhein-Westfalen 13 

gånger under en elvaårsperiod. Tvist har uppstått mellan Bianca 

Kücük och hennes arbetsgivare angående giltigheten av den 

senaste visstidsanställningen som ingåtts mellan parterna. EU- 

domstolen fastställer att objektiva grunder ska förstås så att "...de 

avser precisa och konkreta omständigheter som är kännetecknande 

för en viss verksamhet och som därför kan motivera att på varandra 

följande avtal om visstidsanställning används i det särskilda 

sammanhanget".
90

 I målet konstaterades även att objektiva grunder 

kan föreligga trots att arbetsgivaren är i ett konstant behov av 

vikarier om behovet föranleds av företagets storlek och 

sammansättning. Det framförs att ett krav på att 

tillsvidareanställning ska ingås vid ett sådant konstant behov skulle 

inskränka medlemsstaternas rätt till skönsmässig bedömning och 

dessutom stå i strid med ramavtalets syfte och ändamål. EU-

domstolen har också uttalat att det vid bedömningen av objektiva 

grunder, i varje enskilt fall, ska tas hänsyn till om arbetstagaren 

tidigare haft samma form av upprepade anställningar hos 

arbetsgivaren samt varaktigheten av dessa. Även om bedömningen 

ska avse en förnyelse av anställningsavtalet kan en 
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 Förenade målen C-378/07-380/07 Kiriaki Angelidakis m.fl. mot Organismos Normarchiakis Autodioikisis 

Rehymnis, REG 2009 I-3071. 
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 Mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen. 
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 Mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen, p. 27. 
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helhetsbedömning av omständigheter i enskilda fall ge indikationer 

på om det föreligger missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar.
91

   

 

Genomförandebestämmelser återfinns i klausul 8 i ramavtalet. Klausulen stadgar bland annat 

att direktivet inte hindrar medlemsstater från att införa förmånligare bestämmelser än vad som 

fastställs av Ramavtalet. Vidare ska inte genomförandet utgöra en godtagbar grund för att 

sänka skyddsnivån för de arbetstagare som innefattas av avtalet.  

 

Mangold-målet
92

 gäller tolkning av klausulerna 2, 5 och 8 i 

ramavtalet. Tvisten avser en visstidsanställning som ingåtts mellan 

Werner Mangold och hans arbetsgivare Rüdiger Helm. I målet 

prövades huruvida en lagstiftning som sänkte skyddsnivån för äldre 

arbetstagare är förenlig med visstidsdirektivet. EU-domstolen 

uttalade att skyddsnivån för arbetstagare får sänkas om sänkningen 

inte syftar till implementeringen av visstidsdirektivet.  

                                                           
91
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4. Överträdelseärendet 

4.1 Bakgrund  

Flera remissinstanser, däribland TCO, hade redan inför lagändringen 2007 framfört att en 

visstidsanställning, oavsett form, inte bör vara tillåten i mer än 36 månader under en 

femårsperiod. Detta för att förhindra risken för missbruk.
93

 

Regeringen framhöll att en kombination av olika tidsbegränsadeanställningar torde bli ovanlig 

och att det därför inte finns skäl att införa någon generell tidsbegränsning för hur länge 

visstidsanställningar hos samma arbetsgivare ska vara tillåtna.
94

  

4.2 TCO:s kritik mot Sveriges implementering av visstidsdirektivet 

Med anledning av lagändringen anmälde TCO Sverige till kommissionen på grund av 

bristande genomförande av ramavtalets klausul 5 angående skydd mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar samt klausul 8.3 i ramavtalet, som stadgar att genomförandet inte 

får sänka skyddsnivån.
95

 

TCO menar att 2007års ändringar av LAS urholkar skyddet mot missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar. Det är tillåtet att vara allmänt visstidsanställd i två år under en 

femårsperiod, ytterligare två år i vikariat under femårsperioden och därtill säsongsanställd 

utan tidsgräns, dessutom är det möjligt att vara tidsbegränsat provanställd i sex månader. De 

framför att det faktum att den allmänna visstidsanställningen inte behöver grundas på 

objektiva skäl samt att tidsberäkningen för varje form av tidsbegränsad anställning ska räknas 

var för sig skapar en möjlighet för på varandra följande visstidsanställningar som i praktiken 

inte är begränsade i tid.
 
TCO menar att de nya reglerna sammanfattningsvis innebär att 

Sverige inte implementerats visstidsdirektivet på ett korrekt sätt.
96

  

4.2.1 TCO:s kritik mot Sveriges implementering av Ramavtalets Klausul 5.1 

TCO framför att införandet av den allmänna visstidsanställningen, som inte uppställer några 

krav på objektiva skäl för tidsbegränsningen, innebär ett avskaffande av de bestämmelser som 

innan utgjorde Sveriges implementering av visstidsdirektivet. Därmed har inte Sverige någon 

bestämmelse som motsvarar klausul 5.1 a i ramavtalet. Då en medlemsstat endast behöver 

införa en av de tre bestämmelserna i klausul 5 krävs det att Sverige inför ”bestämmelser om 

en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar” enligt 5.1 b 

eller ”bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas” enligt 5.1 c i 

ramavtalet.
97
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TCO menar vidare att bestämmelsen om tidsbegränsning i 5 § 2 st. LAS formellt sett utgör en 

sådan begränsning som klausul 5.1 b i ramavtalet avser. Regeln har dock i praktiken en 

obetydlig effekt på grund av möjligheten att kombinera olika former av visstidsanställningar. 

Dessutom menar TCO att den generösa rättspraxis, som utvecklats av Arbetsdomstolen, kring 

reglerna om vikariat ytterligare bidrar till att en arbetsgivare, genom att kombinera olika 

former av visstidsanställningar, kan ha en arbetstagare anställd så länge arbetsgivaren 

önskar.
98

     

Sammanfattningsvis menar TCO att LAS nuvarande lydelse inte ger ett effektivt skydd mot 

missbruk av visstidsanställningar som är en väsentlig skyldighet för medlemstaterna enligt 

artikel 249 EG. Sverige har alltså inte implementerat klausul 5 i ramavtalet bifogat till 

visstidsdirektivet på ett korrekt sätt.
 99

 

4.2.2 TCO:s kritik mot Sveriges implementering av Ramavtalets Klausul 8.3 

TCO anser att ändringarna i LAS strider mot klausul 8.3 i ramavtalet då de nya reglerna 

innebär en sänkning av skyddsnivån för flera former av visstidsanställningar:
100

 

Upprepade, korta och intermittenta anställningar: Vid tidsberäkningen för sådana 

anställningar räknas, med de nya reglerna, endast den faktiskt arbetande tiden. Det innebär, 

enligt TCO, att tidsgränsen två år under en femårsperiod kan bli avsevärt längre i praktiken. 

De nya reglerna urhorholkar på så sätt skyddsnivån för arbetstagare med sådana 

anställningar.
101

 

Vikariat: Möjligheten att kunna kombinera vikariat med allmän visstidsanställning medför att 

tidsbegränsningen på två år under en femårsperiod kan kringgås och detta innebär att 

skyddsnivån urholkas även för denna grupp.
102

 

Säsongsanställningar: TCO anser att de nya reglerna kring säsongsanställningar är oklara. 

Tveksamheten kring under vilka förutsättningar sådana anställningar ska vara tillåtna och det 

potentiellt stigande trycket mot säsongsanställningar medför minskad skyddsnivå.
103

  

Sammantaget sänker de nya reglerna den allmänna skyddsnivån och är således inte förenliga 

med klausul 8.3 i ramavtalet.
104

 

4.2.3 TCO:s lagförslag 

TCO har tagit fram ett förslag till ändringar i LAS. Ändringar syftar till att bibehålla 

arbetsgivarnas möjligheter att anställa tidbegränsat och samtidigt förbättra skyddet mot 
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missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. TCO föreslår att det i 5 § 2 st. LAS 

införs "en övre sammanlagd tidsgräns för upprepade tidsbegränsade anställningar hos samma 

arbetsgivare". De föreslår att den nuvarande tidsgränsen på två år under en femårsperiod 

justeras till tre år under en femårsperiod. För att hindra möjligheten att genom en kombination 

av olika anställningsformer kringgå tidsgränsen föreslås att anställningstid för allmän 

visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ska räknas samman.
105

 

4.3 Kommissionens formella underrättelse 

Med anledning av TCO:s anmälan startade kommissionen en utredning som mynnade ut i att 

kommissionen i mars 2010 riktade en formell underrättelse mot Sverige.
 106

  

Kommissionen bedömer att den enda regleringen i svensk lagstiftning som förhindrar 

missbruk av visstidanställningar är att en arbetstagare som varit anställd, i allmän 

visstidsanställning eller vikariat, i sammanlagt två år under en femårsperiod får sin anställning 

omvandlad till en tillsvidareanställning, vilket stadgas i 5 § LAS. Tidsberäkningen för dessa 

anställningar är obundna av varandra. Det saknas dessutom åtgärder för att hindra missbruk 

av visstidsanställningar för arbetstagare som fyllt 67 år och säsongsarbete, detta medför en 

risk att flera avtal staplas på varandra. Kommissionen ger exempel på ett scenario där det 

skulle ta sex år för en arbetstagare att få rätt till en tillsvidareanställning.
107

 

”…att en arbetstagare varje år arbetar fyra månader i allmän 

visstidsanställning, fyra månader som vikarie och ytterligare fyra 

månader som säsongsanställd”.  

Kommissionen framhåller att det enligt ramavtalet ska finnas en ”övre sammanlagd tidsgräns 

för flera på varandra följande visstidsanställningar” och att den svenska lagstiftningen 

möjliggör att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra under avsevärd tid. Det 

finns således ingen bestämd sluttidpunkt. Det kan därför ifrågasättas om det finns en sådan 

övre sammanlagd tidsgräns som ramavtalet avser. Kommissionen yttrar att det vore 

effektivare att kombinera de nuvarande tidsbegränsningarna för allmän visstidsanställning och 

vikariat med ytterligare bestämmelser för att hindra missbruk genom att exempelvis uppställa 

en övre gräns för hur många gånger en visstidsanställning får förnyas i enlighet med klausul 

5.1 c i ramavtalet. Kommissionen medger att ramavtalet endast binder medlemsstaterna att 

genomföra en av de åtgärder som ställs upp i klausul 5.1 och något krav på fler kombinerade 

åtgärder kan därför inte ställas. Kommissionen påpekar även att tidsgränsen för allmänna 

visstidsanställningar och vikariat, istället för att vara oberoende av varandra, kan slås 

samman. Med en sådan reglering skulle det vara tillåtet att vara visstidsanställd i högst två år, 

oavsett anställningsform.
108
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Kommissionen finner även att det helt saknas bestämmelser för att hindra missbruk av 

säsongsarbete och för arbetstagare som fyllt 67 år. På dessa grunder kan det inte anses att den 

svenska lagstiftningen uppfyller kravet på skydd mot missbruk i klausul 5 i ramavtalet.
 109

 

4.4 Sveriges svar på formell underrättelse 

Med anledning av kommissionens formella underrättelse formulerade den svenska regeringen 

ett svar i juni 2010, där de inte accepterar kommissionens ställningstagande. Regeringen anser 

att LAS innehåller flera olika åtgärder mot missbruk som tillsammans utgör ett tillräckligt 

effektivt skydd mot missbruk.
 110

  

Regeringen anför att ett hinder för missbruk återfinns redan i 4 § LAS, som stadgar att ett 

”…anställningsavtal gäller tills vidare och att avtal om tidsbegränsad anställning bara får 

träffas i särskilt angivna undantagsfall”. För samtliga tidsbegränsade anställningar, bortsett 

från allmän visstidsanställning, krävs dessutom objektiva skäl för tidbegränsningen, enligt 5 § 

LAS. Det objektiva skälet måste råda vid samtliga på varandra följande visstidsanställningar.  

Man lyfter även fram företrädesrätten i 25 § LAS, informationsskyldigheterna enligt 6, 15 och 

16 §§ LAS, de fackliga organisationernas möjligheter att kontrollera så att arbetsgivaren inte 

missbrukar systemet genom underrättelseskyldigheten i 28 § LAS, varselskyldigheten i 30 a § 

LAS och möjligheten för arbetstagaren att få utdömt skadestånd och i domstol få en lagstridig 

visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning enligt 36 och 38 §§ LAS. 

Regeringen framhåller att det starkaste skyddet mot missbruk återfinns vid vikariat eftersom 

det för vikariat uppställs både en tidsbegränsning och krav på objektiva skäl.
111

   

Den svenska regeringen utvecklar sitt svar och påpekar att det är upp till varje medlemsstat att 

själva avgöra hur målet med klausul 5 i ramavtalet ska uppnås. De menar vidare att om en 

bestämmelse gemensamt med andra bestämmelser bidrar till att arbetstagare får ett skydd mot 

missbruk kan detta vara likvärdigt med de åtgärder som klausul 5 i ramavtalet anger.
112

  

Regeringen menar att det, vid en bedömning av skyddet mot missbruk av 

visstidsanställningar, måste ses till hur regelverket som helhet fungerar i praktiken. En del av 

detta är att bedöma hur bestämmelserna samverkar. Vidare anförs att LAS, vid en sådan 

samlad bedömning, har ett tillräckligt effektivt skydd mot missbruk av på varandra staplade 

visstidsanställningar för att uppnå direktivets krav.
113
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Vad beträffar det exempel kommissionen åberopat i den formella underrättelsen anförs att det 

om det, underligt nog, skulle utföras i praktiken inte skulle vara rättsligt hållbart vid en 

prövning i domstol.
114

  

Regeringen delar inte Kommissionens ställningstagande om att det saknas åtgärder för att 

förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar beträffande säsongsarbete. Visserligen 

innehåller inte LAS någon definition av begreppet säsongsarbete, det framförs dock i motiven 

till 1974års LAS att säsongsarbete är arbete som endast kan utövas en viss period om året på 

grund av "naturens växlingar och jämförbara orsaker". Ett sådant objektivt skäl måste, för 

varje förnyad anställning, vara uppfyllt för att avtal om säsongsanställning ska få ingås. 

Regeringen anför att den objektiva grunden sammantaget med LAS övriga reglering ger ett 

skydd mot missbruk som är lika effektivt som de åtgärder ramavtalets klausul 5 uppställer.
115

 

Regeringen tillbakavisar Kommissionens påstående om att det helt saknas åtgärder som 

hindrar missbruk beträffande arbetstagare som fyllt 67 år. Underrättelseskyldigheten i 28 § 

LAS innefattar även dessa arbetstagare. Det framförs att möjligheten till tidsbegränsat 

anställningsavtal för arbetstagare som fyllt 67 år är gynnsamt för både arbetstagare och 

arbetsgivare jämfört med att en tillsvidareanställning ska framtvingas. Ramavtalets klausul 

5.1 medger att hänsyn tas till olika typer av arbetstagare. Regeringen menar därför att LAS 

reglering tar hänsyn till personer som fyllt 67 år på ett sätt som överensstämmer med 

direktivet.
116

 

4.5 Utredning angående förtydligande avseende missbruk av 

visstidsanställningar enligt LAS 117
 

Med anledning av den kritik som riktats mot skyddet mot missbruk av upprepade 

visstidsanställningar lämnade den svenska regeringen ett förslag till ändringar i LAS för att, i 

lagtexten, tydliggöra att missbruk av visstidsanställningar inte får förekomma. Förslaget 

innebar att en arbetstagare kan kräva en domstolsförklaring om att en visstidsanställning ska 

övergå till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren kombinerar visstidsanställningar på ett 

sådant sätt som innebär missbruk av anställningsformen.
118

 

Regeringen uttalar att det inte finns några indikationer på att missbruk av upprepade 

visstidsanställningar förekommer. En sådan övre sammanlagd tidsgräns som Kommissionen 

efterfrågar skulle kunna utgöra ett "onödigt stort ingrepp i ett system som fungerar väl". Den 

kan även ge indikationer på att en kombination av visstidsanställningar är tillåtet upp till den 

maximala gränsen och bidra till att avtal om visstidsanställningar ingås på oriktiga grunder. 

På så sätt finns alltså en risk att tidsgränsen blir normativ.
119
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Förslaget skulle alltså inte inneburit någon justering av rättsläget utan avsåg endast att 

förtydliga rättsläget genom att lagstiftaren, i 4 § LAS, klarlägger att arbetstagaren kan begära 

domstolsförklaring också om anställningar enligt 5 och 6 §§ LAS staplas på ett sätt som 

innebär missbruk.
120

 Regeringen framhåller att det väsentliga vid en bedömning huruvida 

missbruk anses föreligga är om en arbetsgivare brukar upprepade tidsbegränsade anställningar 

trots att arbetsgivaren har ett ”konstant och varaktigt behov av arbetskraft”.
121

  

4.5.1 Remissyttrande avseende utredningen angående förtydligande i LAS122 

Arbetsgivarverket ansåg i sitt remissyttrande att den svenska regleringen implementerat 

visstidsdirektivet på ett korrekt sätt. De påtalade att visstidsanställningar har en viktig roll på 

arbetsmarknaden och att det därför är väsentligt att regleringen är tydlig för att uppfylla kravet 

på förutsägbarhet. Arbetsgivarverket anför vidare att den föreslagna justeringen i Ds 2011:22 

inte tillgodoser ett sådant krav. Arbetsgivarverket menar att det inte finns någon antydan om 

att missbruk av visstidsanställningar förekommer och att justeringen kommer orsaka fler 

tvister. Sammanfattningsvis anser Arbetsgivarverket att den föreslagna justeringen varken är 

behövlig eller lämplig.
123

  

Enligt SACO fullgör inte den föreslagna justeringen visstidsdirektivets krav på skydd mot 

missbruk av upprepade visstidsanställningar. De ställer sig också tveksamma till om förslaget 

lever upp till kravet på förutsägbarhet. De anför vidare att det i praktiken medför svårigheter 

för en arbetstagare att bevisa att missbruk föreligger.
 
Avslutningsvis avslår Saco förslaget.

124
 

Även TCO förkastar Regeringens förslag. Organisationen menar att den föreslagna 

justeringen riskerar att bli resultatlös då begreppet missbruk inte är tydligt definierat. Liksom 

SACO och Arbetsgivarverket påpekar de bristerna i förutsägbarheten och framhåller att 

föreslaget ger upphov till tvister.
125

 

Med anledning av remissvaren tog Arbetsmarknadsdepartementet fram Ds 2012:25 som ett 

nytt förslag till ändringar av LAS.
126

   

4.6 Förslaget om förstärkt skydd för arbetstagare med allmän 

visstidsanställning och vikariat127 

Förslaget som lades fram av Regeringen i Ds 2012:25 innebar en kompletterande regel om att: 

”en arbetstagare, under en period då provanställning eller 

tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd 
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hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i 

sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än 

två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning” samt att 

”En anställning har följt på en annan om den påbörjats inom tre 

månader efter att den föregående avslutats”.
128

 

Den föreslagna bestämmelsen hade, till skillnad från den nuvarande regleringen, ingen 

begränsning i tid. En sådan bestämmelse skulle innebära att både allmän visstidsanställning 

och vikariat kan övergå till en tillsvidareanställning trots att de under en längre tid 

kombinerats med andra visstidsanställningar.
 
På så sätt anser Regeringen att skyddet för 

arbetstagare med visstidsanställning ökar samtidigt som arbetsmarknadens flexibilitet 

bevaras.
129

 

4.6.1 Remissyttrande avseende förslaget om förstärkt skydd130  

Arbetsgivarverket invänder mot att anställningar i de statliga myndigheterna innebär problem 

i det hänseende som den föreslagna justeringen avser att lösa. De föreslår att den nya 

bestämmelsen endast beaktar prov- och visstidsanställningar. I övrigt har de ingenting att 

tillföra förslaget.
131

 

SACO framför att förslaget skulle innebära en viss förstärkning av skyddet mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. De ställer sig dock tveksamma till om förslaget medför en sådan 

övre tidsgräns som Kommissionen efterfrågat. SACO anser att det trots justeringen skulle 

finnas risk för kringgående av LAS reglering, dessutom finner organisationen att 

bestämmelsen i praktiken skulle vara komplicerat att garantera bestämmelsens efterlevnad.
132

 

TCO menar att den föreslagna justeringen inte ger ett effektivt skydd mot missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. Justeringen hindrar inte arbetsgivare från att kombinera 

visstidsanställningar. En arbetstagare kan, trots justeringen, arbeta under avsevärd tid hos 

samma arbetsgivare utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. TCO menar 

vidare att bestämmelsen är krånglig och medför osäkerhet om när arbetstagarens 

visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning.
133  

 4.7 Kommissionens motiverade yttrande 

Varken den svenska regeringens svar på den formella underrättelsen eller Regeringens försök 

till lagändring
134

 utgjorde någon lösning på den uppkomna problematiken kring skyddet mot 

missbruk av upprepade visstidsanställningar i LAS. Med anledning därav riktade 
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Kommissionen ett motiverat yttrande mot Sverige i februari 2013. Kommissionen framhöll att 

den juridiska situationen, på grund av att åtgärderna misslyckats, är densamma som 2010.
135

  

Kommissonen vidhåller samma ställningstagande som vid den formella underrättelsen riktad 

mot Sverige i juni 2010. Kommissionen framför att Sverige, genom att behålla sin nationella 

lagstiftning, inte uppfyller sina skyldigheter som åligger medlemsstaten enligt artikel 2.1 i 

visstidsdirektivet vad beträffar klausul 5.1 i ramavtalet.
136

   

Enligt Kommissionen kännetecknas den svenska lagstiftningen av: 

 ”bristen på en tydlig övre gräns för på varandra följande visstidsanställningar när det 

gäller allmänna visstidsanställningar och vikariat, samt 

 bristen på åtgärder för att förhindra missbruk av tidbegränsade avtal om säsongsarbete 

samt visstidsanställningar för arbetstagare över 67år.”
137

 

Kommissionen uppmanar Sverige att vidta de åtgärder som är väsentliga för att rätta sig efter 

det motiverade yttrandet i enlighet med artikel 258 FEUF.
138 

4.8 Sveriges svar på motiverat yttrande 

Sveriges svar på Kommissionens motiverade yttrande är huvudsakligen grundat på det svar 

som Regeringen tidigare lämnat vid Kommissionens formella underrättelse. Regeringen 

vidhåller att den svenska lagstiftningen uppfyller kraven enligt artikel 2.1 i visstidsdirektivet 

beträffande klausul 5.1 i ramavtalet, om skyddet mot missbruk av visstidsanställningar.
139

  

 

Regeringen framhåller särskilt att det i den svenska regleringen finns sådana ”likvärdiga 

åtgärder” som klausul 5.1 i ramavtalet åsyftar, den svenska lagstiftningen uppfyller även 

kraven på ”objektiva grunder för förnyad visstidsanställning” och ”en övre sammanlagd 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar”. Regeringen anser att dessa 

åtgärder sammantaget utgör ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade 

visstidsanställningar.
140

 

4.9 Kommissionens kompletterande motiverade yttrande 

Kommissionen har i ett kompletterande yttrande, från april 2014, slutligen godtagit Sveriges 

framförande om att ”objektiva grunder” i enlighet med klausul 5.1 a i ramavtalet föreligger 

beträffande anställningsformerna säsongsarbete, vikariat, provanställning samt för 
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arbetstagare som fyllt 67 år. Däremot betonar man att problematiken kring skyddet mot 

missbruk av allmänna visstidsanställningar kvarstår.
141

  

Kommissionen framför att det är ostridigt att det för allmän visstidsanställning inte finns 

något krav på objektiva grunder som avses i klausul 5.1 a i ramavtalet. Inte heller föreligger 

någon gräns för hur många gånger en visstidsanställning får förnyas i enlighet med klausul 5.1 

c i ramavtalet. Vidare menar Kommissionen att den allmänna visstidsanställningens 

tidsbegränsning på två år under en femårsperiod inte kan anses vara ”en övre sammanlagd 

tidgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar” på det sätt som krävs enligt 

ramavtalets klausul 5.1 b eftersom LAS tillåter att arbetsgivaren kombinerar olika typer av 

anställningsformer utan en övre tidsgräns.
142 

Sammanfattningsvis finner Kommissionen att 

ingen av de tre åtgärder som förskrivs i klausul 5 i ramavtalet har införts i LAS.
143

 

Kommissionen medger att det är möjligt för medlemsstatera att istället för åtgärderna i klausul 

5 i ramavtalet införa "likvärdiga nationella åtgärder" förutsatt att åtgärderna på ett effektivt 

sätt hindrar missbruk.
144  

De åtgärder som den svenska regeringen åberopat kan dock inte ses 

som sådana "likvärdiga nationella åtgärder". 

Regler kring underrättelse medges i och för sig gynnande för arbetstagare men kan inte anses 

förhindra på varandra följande visstidsanställningar och har således inget värde vid 

bedömningen av LAS skydd mot missbruk. Även bestämmelserna kring sanktioner medges 

vara gynnande för arbetstagare. Bestämmelserna blir dock inte tillämpningsbara förrän efter 

att missbruk har konstaterats av den svenska domstolen och är i sig inget effektivt skydd. 

Tidsgränserna bedöms av Kommissionen som ineffektiva då de kan kombineras och förlänga 

visstidsanställningar under avsevärd tid. Företrädesrätten är beroende av ett flertal villkor och 

kan därför inte utgöra ett tillräckligt effektivt skydd mot missbruk.  

Sammanfattningsvis menar Kommissionen att Sverige inte uppfyller sina åtaganden enligt 

artikel 2 i visstidsdirektivet och uppmanar regeringen att, inom två månader, genomföra 

åtgärder för att rätta sig efter det kompletterande motiverade yttrandet.
145 

4.10 Sveriges svar på Kommissionens kompletterande motiverade 

yttrande 

Den svenska regeringen inkom i juni 2014 med ett svar på Kommissionens kompletterande 

motiverade yttrande. Regeringen vidhåller att den svenska lagstiftningen ger ett sådant 

fullgott skydd mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar som ramavtalet 

kräver. Det anförs att LAS innehåller sådana ”likvärdiga åtgärder” som klausul 5.1 i 

ramavtalet åsyftar. Förutom krav på objektiva grunder och tidsgränser finns andra 

skyddsåtgärder, som tidigare redogjorts för i svaret på den formella underrättelsen och i det 
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motiverade yttrandet. Det framförs även att den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att 

bland annat ge de fackliga organisationerna möjlighet att driva frågor om missbruk bidrar till 

att effektivisera skyddet. Regeringen menar vidare att medlemsstaterna i viss mån själva har 

rätt att avgöra med vilka medel direktivets syfte uppfylls. Klausul 5.1 i ramavtalet anger inga 

tydliga krav på att objektiva grunder ska erfordras för alla visstidsanställningar för att 

åtgärderna ska vara effektiva. Det finns inte heller något tydligt krav på att det ska erfordras 

en yttersta tidsgräns för samtliga former av visstidsanställning. Sammanfattningsvis menar 

den svenska regeringen att regelverket samverkar och ger ett tillräckligt effektivt skydd mot 

missbruk av visstidsanställningar som överensstämmer med ramavtalets klausul 5.1.
146

  

Angående möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra under avsevärd tid framför 

Regeringen att det inte finns några indikationer på att sådant missbruk förekommer på den 

svenska arbetsmarknaden. Vidare finner inte regeringen att det vore lämpligt att vidta 

ytterligare åtgärder utan att först skapa en tillförlitlig bild av förekomsten av på varandra 

följande visstidsanställningar under längre tid. SCB har av Regeringeringskansliet fått i 

uppdrag att förbereda genomförandet av en statistisk undersökning om förekomsten av på 

varandra staplade visstidsanställningar under längre perioder. Regeringen avser att 

kontinuerligt underrätta Kommissionen om SCB:s arbete med undersökningen tills 

undersökningen förväntas vara klar i slutet av 2014.
147
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5. Analys och resultat 

Det anställningsskydd som arbetstagare erhåller genom LAS ger visstidsanställda ett svagare 

skydd än en tillsvidareanställd. Skyddet riktar sig främst till tillsvidareanställda då det är den 

generella anställningsformen inom EU och således även i Sverige. Det finns dock tillfällen då 

en visstidsanställning kan vara gynnsam för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Inom EU 

strävas det därför efter en flexibel arbetsmarknad som underlättar och ökar möjligheterna för 

sådana atypiska anställningar. Det är inte önskvärt att den ökade flexibiliteten medför en sänkt 

skyddsnivå för den enskilda arbetstagaren och arbetet är därför en avvägning mellan två 

intressen. Visstidsdirektivet är en del av EU:s arbete för att öka flexibiliteten på 

arbetsmarknaden och samtidigt höja skyddsnivån för visstidsanställda. På detta sätt strävas det 

efter att göra sådana anställningar mer attraktiva.  

Med anledning av 2007 års ändringar av LAS har det riktats stark kritik mot regleringen. Vårt 

syfte med uppsatsen har varit att utröna huruvida skyddet mot missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar i LAS är förenligt med visstidsdirektivet. Detta med 

utgångspunkt i tre frågeställningar som vi avser att analysera nedan. 

Den första frågeställningen rör regleringen av skyddet mot missbruk av visstidsanställningar i 

svensk rätt. Det kan konstateras att detta skydd återfinns i LAS, som tillåter tidsbegränsade 

anställningar i formerna allmän visstidsanställning, vikariat, säsonganställning, när 

arbetstagare fyllt 67 år och provanställning. 

Den allmänna visstidsanställningen behöver enligt LAS inte grundas på sådana objektiva skäl 

som avses i klausul 5.1 a i ramavtalet. Syftet med avsaknaden av ett krav på objektiva skäl ska 

enligt den svenska regeringen vara att det öppnar upp möjligheten för en arbetsgivare att fylla 

ett temporärt behov av arbetskraft. För att förhindra att arbetsgivare missbrukar 

anställningsformen genom att täcka ett stadigvarande behov av arbetskraft under avsevärd tid 

har det införts en övre tidsgräns. Tidsgränsen innebär att en allmän visstidsanställning som 

överstiger två år under en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning. Den svenska 

regeringen menar att denna bestämmelse uppfyller kravet på en övre sammanlagd tidsgräns i 

klausul 5.1 b i ramavtalet. Kommission däremot är av uppfattningen att tidsgränsen inte kan 

anses utgöra en sådan "övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande 

visstidsanställningar" som klausul 5.1 b i ramavtalet avser. Kommissionen grundar 

uppfattningen på att LAS medger att arbetsgivare kombinerar olika visstidsanställningar på ett 

sätt som gör det möjligt för en arbetsgivare att konsekvent visstidsanställa en arbetstagare 

utan att tidsgränsen uppnås.  

För att kunna träffa avtal om vikarieanställning krävs objektiva grunder i form av att det 

föreligger en anknytning till en viss ordinarie innehavare. Arbetsdomstolens rättspraxis visar, 

bland annat i AD 1985 nr 130, på en allt tolerantare hållning till anknytningskravet, vilket har 

lett till att det väsentliga är att vikariatet som helhet stämmer överens med den verkliga 

personalsituationen och ordinarie innehavares frånvaro. Utvecklingen har kritiserats av TCO 

som menar att ett sådant förhållningssätt ytterligare bidrar till ett försvagat skydd mot 

missbruk av anställningsformen. EU-domstolen har dock i Kücük-målet uttalat att ett vikariat 
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kan vara tillåtet trots att det på arbetsplatsen finns ett konstant behov av vikarier, förutsatt att 

varje vikarieanställning grundas på ett temporärt behov av arbetskraft. Kommissionen anser, 

mot bakgrund av uttalandet i Kücük-målet, att de objektiva grunder som av LAS uppställs för 

vikariat överensstämmer med klausul 5.1 a i ramavtalet.  

För vikariat finns även liknande tidsbegränsning som vid allmän visstidsanställning. En 

vikarieanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd mer 

än två år under en femårsperiod. Tidsgränsen syftar till att förhindra missbruk och bidrar till 

en ökad trygghet för vikarier. Med samma motivering som beträffande allmän 

visstidsanställning menar Kommissionen att tidsgränsen inte uppfyller kraven enligt klausul 

5.1 b i ramavtalet.  

Den svenska regeringen hävdar i sin tur att vikariat är den anställningsform som har det 

starkaste skyddet mot missbruk då det för anställningsformen finns krav på både objektiva 

grunder och en tidsgräns.  

Det kan avtalas om Säsongsanställning, förutsatt att arbetet endast kan ”utföras en viss del om 

året på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker”. Kommissionen har trots 

att de tidigare varit kritiska, medgett att kravet på objektiv grund uppfylls i enlighet med 

klausul 5.1 a i ramavtalet. 

LAS medger även att visstidsanställningar får ingås för personer som fyllt 67 år. Någon 

tidsgräns för anställningsformen finns inte fastställd i lag. Kommissionen var initialt starkt 

kritisk till skyddet för missbruk för denna anställningsform då de ansåg att det helt saknar 

åtgärder för att förhindra missbruk. Dock medgav Kommissionen i det kompletterande 

motiverade yttrandet att det för denna anställningsform kan anses föreligga objektiva grunder 

i enlighet med 5.1 a i ramavtalet.
 
 

Avtal om provanställning får ingås om prövotiden är maximalt sex månader. Kommissionen 

har yttrat att anställningsformen uppfyller kraven på objektiva grunder i enlighet med klausul 

5.1 a i ramavtalet.  

Angående den andra frågeställningen rörande vilken kritik TCO och Kommission riktat mot 

LAS ska det framhållas att det inte är de enskilda anställningsformerna i sig som i första hand 

kritiserats. Den främsta kritik som riktats mot Sveriges implementering av visstidsdirektivet 

är att det saknas åtgärder för att hindra möjligheten att kombinera allmän visstidsanställning 

med andra visstidsanställningar och på så sätt stapla anställningar på varandra så att 

tidsgränsen i 5 § LAS överskrids utan att visstidsanställningen övergår till en 

tillsvidareanställning. Problematiken uppstår då objektivt grundade visstidsanställningar 

kombineras med allmän visstidsanställning eftersom det inte krävs någon objektiv grund för 

den allmänna visstidsanställningen. Då LAS tillåter en kombination av visstidsanställningar 

utan någon övre sammanlagd tidsgräns är det möjligt för en arbetsgivare att genom att 

kombinera olika former av visstidsanställningar kringgå tidsgränsen i 5 § LAS och på så sätt 

ha en arbetstagare visstidsanställd under en avsevärd tid. Kommissionen menar därmed att 

implementeringen av visstidsdirektivet inte utförts på ett korrekt sätt.  
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Den svenska regeringen har yttrat att LAS överensstämmande med klausul 5.1 b i ramavtalet 

inte är av avgörande betydelse eftersom det finns likvärdiga nationella åtgärder. De 

bestämmelser regeringen åsyftar är 4 § LAS som stadgar att tillsvidareanställningar ska vara 

den generella anställningsformen vilket i sig kan anses utgöra ett skydd mot missbruk av 

visstidsanställningar, yttre tidsgränserna i 5 § LAS, informationsskyldighet enligt 6, 15 och 16 

§§ LAS, företrädeserätt i 25 § LAS, underrättelse skyldigheten gentemot den fackliga 

organisationen i 28 § LAS, varselskyldigheten i 30 a § LAS, möjligheten att genom 

domstolsförklaring få en visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning i 36 § 

LAS samt möjligheten att erhålla skadestånd vid otillåten visstidsanställning i 38 § LAS. 

Den svenska regeringen menar att klausul 5 i ramavtalet tillåter medlemsstaterna att själva 

bedöma vilka åtgärder som ska införas för att hindra missbruk. Vidare anser regeringen att de 

ovan nämnda reglerna tillsammans utgör ett fullgott skydd mot missbruk av 

visstidsanställningar. Kommissionen påpekar att den enda åtgärden för att förhindra missbruk 

i enlighet med visstidsdirektivet är tidsgränsen i 5 § LAS. Visstidsdirektivet ålägger 

medlemsstaterna att inför en eller flera åtgärder. Det är således tillräckligt att införa endast en 

av de åtgärder som stadgas i klausul 5 i ramavtalet. Mål Angelidakis m.fl. visar på att 

likvärdiga nationella åtgärder kan vara giltiga förutsatt att de på ett effektivt sätt medverkar 

till att arbetstagare tilldelas ett verkligt skydd mot missbruk. Kommissionen medger inte att 

det åberopade bestämmelserna i LAS utgör ett sådant effektivt skydd mot missbruk av 

upprepade visstidsanställningar som är likvärdigt med någon av åtgärderna i ramavtalets 

klausul 5. 

Det bör i detta sammanhang framföras att flera remissinstanser redan i motiven till 2007 års 

reform av LAS identifierade problematik kring möjligheten till missbruk av kombinerade 

visstidsanställningar. Regeringen ansåg dock att en tidsbegränsning för hur länge 

visstidsanställning hos samma arbetsgivare ska vara tillåten inte var nödvändig då en sådan 

kombination av visstidsanställningar borde vara ovanlig. Om det skulle visa sig att sådana 

kombinationer ändå förekommer i betydande omfattning avsåg regeringen att på nytt 

överväga frågan.  

Under år 2011 la regeringen fram ett förslag om ändringar i LAS. Anmärkningsvärt är att 

ändringarna inte avsåg att förändra rättsläget utan endast syftade till att förtydliga att en 

enskild arbetstagare genom domstolsprövning kan få sin visstidsanställning omvandlad till en 

tillsvidareanställning om visstidsanställningar staplas på ett sådant sätt att det utgör missbruk. 

Regeringen föreslog alltså inte några åtgärder för att tillmötesgå den kritik som riktats mot 

lagstiftningen av bland annat TCO och Kommissionen. Den hårda kritiken från 

remissinstanserna medförde att förslaget aldrig genomfördes.  

Ytterligare ett förslag till ändringar av LAS framfördes av regeringen under år 2012. Denna 

gång föreslogs att tidsbegränsningen för allmän visstidsanställning och vikariat skulle ändras 

så att den övre tidsgränsen på fem år helt togs bort. Regeringen avsåg även att införa en 

definition av vad som skulle vara att betrakta som på varandra följande. På så sätt avsåg 

regeringen bevara arbetsmarknadens flexibilitet och samtidigt stärka skyddet för arbetstagare. 
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Det har dock ifrågasatts om den föreslagna ändringen skulle medföra en sådan övre tidsgräns 

som Kommissionen efterfrågat. Flera remissinstanser, däribland TCO, kritiserade det faktum 

att det, trots ändringen, skulle vara möjligt att kombinera olika former av visstidsanställningar 

under en avsevärd tid. Det skulle även skapas osäkerhet kring när en allmän 

visstidsanställning eller ett vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning. Inte heller 2012 

års förslag till ändringar i LAS genomfördes.  

Kommissionen och TCO efterfrågar konsekvent en övre sammanlagd tidsgräns för på 

varandra följande visstidsanställningar, oavsett anställningsform. De menar att en sådan 

takregel avsevärt skulle minska risken för missbruk men regeringen har ännu inte lagt fram 

något förslag på en sådan generell övre tidsgräns.  

Beträffande klausul 8.3 i ramavtalet framgår det av EU-domstolens uttalande i Vassilakis m.fl. 

att det är tillåtet att sänka skyddsnivån för arbetstagare om sänkningen inte görs i syfte att 

implementera visstidsdirektivet. Det får anses stå klart att 2007 års ändringar av LAS 

visserligen sänkte skyddsnivån för arbetstagarna. De ändringar som medförde en sänkt 

skyddsnivå kan dock inte anses ha syftat till att implementera visstidsdirektivet. Det vore 

alltså alltför långtgående att påstå att implementeringen strider mot klausul 8.3 i ramavtalet. 

Vad beträffar vår tredje frågeställning angående vilka krav som ställs på skyddet mot 

missbruk av på varandra följande visstidsanställningar framgår av klausul 5 i ramavtalet. 

Medlemstaterna ska, i enlighet med nationell lagstiftning, efter samråd med 

arbetsmarknadsparterna införa minst en av de åtgärder som klausulen stadgar. EU-domstolen 

konstaterar dock i Angelidakis m.fl. att även andra likvärdiga åtgärder kan vara tillräckliga för 

att uppfylla direktivets krav, förutsatt att de ger ett effektivt skydd mot missbruk av på 

varandra följande visstidsanställningar.  

Vad som konstaterats är att det för att betraktas som missbruk verkar vara avgörande om 

arbetsgivaren använder sig av tidsbegränsade anställningar för att fylla ett stadigvarande 

behov av arbetskraft. Det framgår bland annat av EU-domstolens uttalande i Adeneler-målet. 

Av Kücük-målet framgår dock att det kan vara legitimit att använda sig av 

vikariatanställningar om företagets storlek och sammansättning innebär att det föreligger ett 

konstant behov av arbetskraft. EU-domstolen anser att det vore inskränkande i 

medlemsstaternas skönsmässiga bedömning om det skulle föreligga ett automatiskt krav om 

att avtala om tillsvidareanställning vid sådana omständigheter.  

Vad som är att betrakta som på varandra följande ska enligt visstidsdirektivet definieras av 

medlemsstaterna själva. Det som kan framföras är att EU-domstolen i Adeneler-målet 

bedömde att visstidsanställningar kan vara på varandra följande då det förlöpt mer än 20 

dagar mellan anställningstillfällena medan EU-domstolen i Vassilakis m.fl. bedömde att tre 

månader mellan anställningstillfällena var tillräckligt för att inte betraktas som på varandra 

följande. Det ter sig alltså något oklart var tidsgränsen för på varandra följande går. Av 

Kücük-målet framgår det att det vid en missbruksbedömning ska tas hänsyn till 

omständigheter i det enskilda fallet. Det räcker således inte att regleringen i sin helhet har ett 

skydd mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. 
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6. Avslutande diskussion 

Vi har genom analysen funnit svar på våra frågeställningar. Det ska framhållas att vi delar 

Kommissionens ställningstagande till de bestämmelser i LAS som av den svenska regeringen 

framhållits som likvärdiga nationella åtgärder. Dessa bestämmelser kan visserligen sägas 

bidragande till ett förstärkt skydd mot missbruk, dock kan ingen av bestämmelserna i sig 

anses förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Skyddet mot missbruk 

i LAS får i övrigt sägas innefatta kraven på objektiv grund för vikariat, säsongs- och 

provanställning samt för arbetstagare som fyllt 67 år. Därutöver består skyddet av den övre 

tidsgränsen och omvandlingsregeln i 5 § 2 st. LAS som stadgar att en arbetstagare som varit 

visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod ska få sin 

visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning.  

LAS ger vid en första anblick ett gott skydd mot missbruk. Det får dock anses klart, mot 

bakgrund av analysen, att skyddet vid en närmare granskning har uppenbara brister. 

Kommissionen och TCO har som framgått av uppsatsen riktat kritik mot det faktum att det är 

möjligt att kombinera olika former av visstidsanställningar och på så sätt kringgå 

omvandlingsregeln i 5 § 2 st. LAS. En arbetsgivare kan genom en sådan kombination 

missbruka visstidsanställningar under i stort sätt obegränsad tid.   

Kommissionens och TCO:s önskan om att Sverige inför en övre sammanlagd tidsgräns för 

visstidsanställningar, oavsett anställningsform ses som en bra lösning på problematiken kring 

det nuvarande skyddet i LAS. En sådan tidsgräns torde minska risken för missbruk och på så 

sätt öka arbetstagarens trygghet. Ett annat alternativ vore att införa en sådan begränsning för 

hur många gånger en visstidsanställning får upprepas som åsyftas i klausul 5.1 c i ramavtalet. 

En sådan begränsning skulle förhindra missbruk på så sätt att en arbetsgivare inte har 

möjlighet att ha en arbetstagare visstidsanställd under obegränsad tid. Det finns dock en risk 

att en sådan bestämmelse medför att arbetsgivare blir försiktigare med att anställa ny 

arbetskraft och på så sätt hämmar arbetsmarknadens flexibilitet. Det kan även leda till att 

arbetsgivare undviker att förnya arbetstagares visstidsanställningar för att inte behöva erbjuda 

en tillsvidaranställning. Ett sådant kringgående från arbetsgivarens sida skulle medföra en 

otrygghet för arbetstagaren som tvingas byta arbetsgivare och i värsta fall försätts i 

arbetslöshet. Visstidsanställningar är som tidigare anförts en viktig väg in i arbetslivet och 

måste under alla omständigheter ses som ett bättre alternativ än arbetslöshet.  

Trots det ovan anförda måste det, enligt vår mening, anses stå klart att en lagförändring måste 

till för att täppa till luckan i LAS. Missbruk från en arbetsgivares sida kan ha stor påverkan 

även på den enskilda arbetstagarens privatliv. Det kan tillexempel bidra till svårigheter att 

kunna hyra en bostad eller erhålla lån från kreditgivare. Med detta sagt är det en problematisk 

avvägning. Det är även viktigt att arbetsmarknaden är flexibel och underlättar för arbetsgivare 

att anställa visstidspersonal när så är behövligt. Visstidsanställningar är även en viktig väg in  

för unga och nyutbildade. Både i Sverige och EU har detta uppmärksammats. Strävan mot en 

flexiblare arbetsmarknad får dock inte fortskrida på bekostnad av den enskilde arbetstagarens 

skyddsnivå.  
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Det är anmärkningsvärt att regeringen redan vid implementeringen av visstidsdirektivet 

uppmärksammat att LAS reglering i teorin legitimerar missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar utan att vidta åtgärder. När Regeringen efter påtryckningar från 

Kommissionen tagit fram förslag till ändringar i LAS gjordes detta utan samrådan med 

arbetsmarknadens parter. Av ramavtalets allmänna övervägande framgår det att 

arbetsmarknadens parter ska ges en central roll vid genomförandet av visstidsdirektivet då de 

anses vara bäst kvalificerade. Medlemsstaterna har dessutom, enligt klausul 5 i ramavtalet, en 

skyldighet att samråda med arbetsmarknadens parter vid implementeringen av 

visstidsdirektivet. Det är olyckligt att regeringen i detta avseende helt ignorerat detta då ett 

sådant samråd torde ge bättre förutsättningar för att komma fram till en lösning som är 

godtagbar för samtliga parter. Inte heller föreslås ändringar som gör det omöjligt att 

kombinera visstidsanställningar på ett sådant sätt som kan missbrukas. Detta ter sig underligt 

då en sådan justering vore rimlig mot bakgrund av den kritik som framförts mot skyddet mot 

missbruk av upprepade visstidsanställningar i LAS.  Det ska dock framhållas att lagförslagen 

och det faktum att Regeringskansliet gett SCB i uppdrag att genomföra en statistisk 

undersökning om förekomsten av på varandra följande visstidsanställningar under längre tid 

visar på att regeringen uppmärksammar problematiken kring skyddet mot missbruk i LAS. 

Emellertid kan det också noteras att även om undersökningens resultat inte skulle ge några 

indikationer på att missbruk av visstidsanställningar förekommer i praktiken i någon större 

utsträckning så är det med den nuvarande regleringen ändock möjligt att kombinera 

visstidsanställningar på ett sätt som kan missbrukas. Frågan kvarstår alltså huruvida det kan 

accepteras att regleringen i LAS gör det möjligt att missbruka visstidsanställningar. 

Kommissionens överträdelseärende mot Sverige är fortfarande en pågående process och 

huruvida skyddet mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar i LAS är 

förenligt med visstidsdirektivet kan endast fastställas genom att EU-domstolen prövar målet. 

Det faktum att överträdelseärendet gått så långt som till ett kompletterat motiverat yttrande 

från Kommissionens sida talar för att Kommissionen är beredd att ställa Sverige inför rätta i 

EU-domstolen om regeringen inte ändrar inställning och vidtar sådana åtgärder som 

Kommissionen kräver. 

Slutligen ska det påtalas att den svenska regeringens ovilja att tillmötesgå Kommissionens 

önskan om en sammanlagd övre tidsgräns och det faktum att Regeringen konsekvent hävdat 

att LAS i sin nuvarande lydelse uppfyller de krav som, genom direktivet, ställs på skyddet 

mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar ger upphov till frågan om 

Regeringen vill att Kommissionen tar ärendet vidare till domstol för att få LAS reglering 

prövad. 
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