
 
Avdelningen för rättsvetenskap 

Ekonomihögskolan     VT 2007 

JUC 395 Självständigt arbete i juridik 

Kandidatuppsats  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anställd på projekt 
En tidsbegränsad anställningsform som kombinerar 

trygghet och flexibilitet? 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Handledare:      Författare: 

Andreas Inghammar    Ida Åhlund 

 



Sammanfattning 
 

 
Projektanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som i dagens lagbestämmelse 

motiveras av ”arbetets särskilda beskaffenhet”. En projektanställning är många gånger 

förknippad med specialistkompetens, som används i företag för att utveckla och skapa 

nytänkande. Andra tidsbegränsade anställningsformer, å andra sidan, är många gånger till för 

att täcka ett tillfälligt behov av personal av olika slag. 

 

Flexibilitet benämns allt oftare som rådande norm i samhället och sägs ha växt fram ur 

globalisering, internationalisering och ny teknologi. Flexibla företag kännetecknas många 

gånger som effektiva, konkurrenskraftiga och nischade. För att uppfylla dessa krav på 

flexibilitet anser sig arbetsgivare behöva anställa flexibelt. Tidsbegränsade anställningar har 

blivit kännetecknande för att uppfylla flexibilitet i organisationer. Som ett motsatsförhållande 

till detta kan anställningsskyddet sägas stå. En tidsbegränsad anställning upplevs allt som 

oftast otrygg. En sådan anställningsform sägs befinna sig i periferin utanför en trygg 

tillsvidaretjänst. Tidsbegränsade anställningar måste därför få något arbetsrättsligt skydd. 

Detta skydd ska ges genom att missbruk av användandet av sådana anställningar förhindras.  

 

Lagstiftaren har ett ansvar att kombinera en arbetstagares rätt till trygghet med samhälleliga 

förhållanden. Således ska lagstiftaren beakta trygghet och flexibilitet, eftersom det ses som 

rådande norm. Mitt syfte har varit att belysa lagstiftarens resonemang kring tidsbegränsade 

anställningar, med betoning på projektanställning, i förhållande till flexibilitetsbehov vid 

lagändringar. 

 

Jag har i analysen ställt mig frågande till huruvida flexibilitet är rådande norm i samhället. 

Min återhållsamma uppfattning grundar sig i att flexibilitet inte kunnat fastställas statistiskt. Å 

andra sidan finns det företag som är av flexibel karaktär. Dessa företag behöver möjligtvis 

anställa tidsbegränsat varpå jag anser att rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” i och med 

en projektanställning fyller detta flexibilitetsbehov. 

 
 

 

Nyckelord: Arbetsrätt, projektanställning, tidsbegränsad anställning, trygghet, flexibilitet

 



Abstract 
 

Employment for the duration of a specific job is a fixed-term-job which is motivated by 

”arbetets särskilda beskaffenhet” in today´s Labour Law. An employment for the duration of a 

specific job is often associated with a certain competens which is used in companies to 

develop and create new-thinking. Other fixed-term-jobs, on the other hand, is often used to 

cover a temporary need for employees of various kind.  

 

Flexibility is every so often refered to as the existing norm in today’s society. Flexibility is 

said to have grown out of globalisation, internationalisation and new tecnology. Flexible 

companies are often considered effective, competetive and specialized. To fullfill these 

demands for flexibility employers feel a need to employ in a flexible way. Fixed-term-jobs are 

considered to fullfill flexibility in organisations. A contradictory to flexibility is job security, 

one might say. A fixed-term-job is every so often considered unsafe. Such a form of 

employment is said to be in the periphery, outside a safe permanent employment. A fixed-

term-job must therefore get some kind of safety by Labour Law. This safety is given by 

preventing abuse of such employments. 

 

The legislative has a duty to combine  employees´ job security with social conditions. 

Therefore, the legislative is to take flexibilty into consideration, since flexibilty is considered 

normative. My purpose has been to illustrate the legislative´s discussions on fixed-term-jobs, 

with an emphasis on employment for the duration of a specific job, in relation to reforms of 

the labour law.  

 

I have in my analysis questioned however flexibility is the constisting norm in society. My 

restrained opinion is founded in the fact that flexibilty has not been established statistically. 

On the other hand there are companies which one can say are of flexible caracter. These 

companies might need to employ for a fixed time, which makes me to believe that ”arbetets 

särskilda beskaffenhet” with an employment for the duration of a specific job fullfills this 

need for flexibilty. 
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1. Inledning 
 

 

 

Projektanställning är en tidsbegränsad anställningsform där arbetstagaren anställs för att 

utföra ett projekt eller ett objekt som faller utanför ramen för den ordinarie verksamheten och 

som motiverar speciella yrkeskunskaper. I den lagregel som i dagens läge reglerar 

projektanställning, 5 § första punkten LAS, förklaras, att denna typ av tidsbegränsad 

anställning är ett ”avtal för viss tid” där rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” ska vara 

uppfyllt. Det är rekvisitet som förklarar det delikata med en projektanställning, att det är vid 

speciella tillfällen och med speciella kunskaper som anställningsformen kan komma ifråga. 

Anledningen till att denna begränsning finns är för att huvudregeln i svensk arbetsrätt 

föreskriver att tillsvidareanställning är grunden på arbetsmarknaden och missbruk av 

tidsbegränsade anställningar ska undvikas, då dessa bidrar till otrygghet.  

 

Den tidsbegränsade anställningen klassas som otrygg och kan sägas bilda en sekundär 

arbetsmarknad i förhållande till den primära arbetsmarknaden, vilken utgörs av trygga 

tillsvidareanställningar. Dessa fungerar tillsammans som den duala arbetsmarknaden och kan 

även betecknas som en kärna av tillsvidareanställda där de visstidsanställda befinner sig i 

periferin. Projektanställning hör till den kategori som befinner sig i periferin. Visstidsanställda 

kan således betraktas som en osäker sekundärgrupp på arbetsmarknaden, medan de 

arbetstagare som har en fast anställning kan ses som en trygg primärgrupp. 

 

På grund av den otrygghet som en visstidsanställning medför har lagstiftaren i uppdrag att 

förhindra missbruk av sådana anställningar. Trots det har tidsbegränsade anställningsformer 

ökat avsevärt sedan nittiotalet och omsätter idag ungefär en halv miljon arbetstagare.1 

Projektanställning var under nittiotalet en av de tidsbegränsade anställningar som ökade 

mest.2 I slutet av nittiotalet omfattade kategorin ungefär 100 000 anställda och var vanligast 

för arbetstagare i åldrarna 16 - 35.3 De flesta tidsbegränsade anställningsformerna finns inom 

media - och kulturområdet.4 Trenden är att äldre har färre tidsbegränsade anställningar än 

                                                 
1 ”Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004” 2005, Statistiska centralbyrån, s. 12.  
2 Wikman 2002, ”Temporära kontrakt och inlåsningseffekter”, s. 1.  
3 Ds 2002:56, s. 205 och 207.  
4 Ds 2002:56, s. 206. 
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yngre, samt att det är färre visstidsanställda inom tillverkningsindustrin än inom 

tjänstesektorn.5  

 

Dessa trender och ökningar rörande tidsbegränsade anställningar förklaras ofta vara ett svar 

på marknadens strävan efter flexibilitet6. Arbetsgivaren kan ha ett behov av att variera 

arbetsstyrkans storlek. Arbetsgivaren kan med hjälp av visstidsanställningar anpassa 

sammansättning, storlek och kompetens till förändringar. Det handlar om dels kvantitativ 

flexibilitet dels kvalitativ flexibilitet. Projektanställning är en anställningsform som infriar det 

kvantitativa flexibilitetsbehovet, att anställa för en viss form och en viss tid.7 Å andra sidan 

har arbetstagare behov av trygghet genom sin anställning. Denna trygghet i anställningen 

finns, framförallt, i en tillsvidaretjänst, i primärgruppen, men det tydliga behovet av 

tidsbegränsade anställningar gör att dessa anställningsformer finns på marknaden och kommer 

förmodligen att göra så inom den närmsta framtiden. Därför måste även denna grupp av 

anställda få trygghet. 

 

Lagändringar, som tillfredsställer behovet av trygghet och begränsningar att visstidsanställda 

men även svarar för företags krav på flexibilitet, är lagstiftarens uppgift att införa i det 

svenska rättssystemet. De tidsbegränsade anställningsformerna har varit utsatta för en del 

ändringar i lagsystemet. Den senaste reformen var ämnad att införas i LAS den 1 juli 2007, 

men eftersom alliansen vann riksdagsvalet 2006 kommer denna ändring inte att bli av. 

Alliansen arbetar i dagsläget på ett nytt lagförslag. Detta förslag är på lagrådsremiss och 

näringsdepartementet har skapat en promemoria8, till vilken remissvar inkommit.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Arbetsmarknadens flexibilitet kan många gånger sägas stå i motsatsförhållande till 

arbetstagarens trygghet. Om arbetsgivare vill bedriva flexibla företag kanske de känner, att de, 

i viss mån, måste använda sig av flexibla anställningsavtal. Leder detta till att arbetstagare 

                                                 
5 Ds 2002:56, s. 205.  
6 Flexibilitet har blivit ett allmänt vedertaget begrepp för att förklara marknadens utveckling från att ha varit mer 
statisk till att bli mer rörlig, men begreppet skulle även kunna kritiseras och sägas kunna vara ett tillverkat 
positivt värdeladdat ord. Detta för att kunna skapa flexibilitet för vissa kategorier, så som arbetsgivare. Med en 
sådan utgångspunkt kanske flexibilitet egentligen inte är rådande norm i samhället. Jag tänker i detta arbete 
redogöra för arbetsmarknadens utveckling för att sedan i min analys kommentera huruvida begreppet kan tänkas 
vara tillverkat och hur det påverkar rättsutvecklingen.  
7 Rönnmar 2004, s. 24. 
8 Bättre möjligheter till tidsbegränsade anställningar m.m. 
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befinner sig i otrygga anställningsförhållanden; eller kan flexibilitet och trygghet i 

anställningen kombineras? För att belysa flexibilitetens och trygghetens samspel i 

tidsbegränsade anställningar, med speciell fokus på projektanställning, är mitt syfte att utreda 

lagstiftarens resonemang kring anställningstrygghet och tankegångar kring begränsningar av 

tidsbegränsade anställningar i förhållande till flexibilitet. Därför ska jag belysa hur 

arbetsmarknaden förändrats över tid, hur flexibilitet fått sitt fotfäste, i förhållande till de 

lagändringar som gjorts, och ska göras den 1 juli 2007, kring tidsbegränsade anställningar. Jag 

vill på så vis belysa lagregelns varierande innehåll och funktionalitet i förhållande till 

trygghetsbehov och flexibilitetsbehov.  

 

Frågeställningen blir således: Hur har lagstiftaren beaktat trygghetsbehov och 

flexibilitetsbehov i förhållande till rättsregeln om tidsbegränsade anställningsavtal, med 

betoning på projektanställning? 

 

1.2 Metod 
Den traditionella rättsvetenskapen omfattar olika juridiska discipliner, exempelvis; civilrätten, 

straffrätten, förvaltningsrätten m.fl. 9 Varje sådan disciplin har rättsdogmatiska inslag för att 

möjliggöra tolkning och systematisering av gällande rätt.10 Den rättsdogmatiska metoden 

använder befintliga rättskällor; lag, förarbete, rättsfall samt doktrin.11 Genom dessa fastställs 

de rättsregler som finns och borde finnas samtidigt som en precisering av dess tillämpning 

förstås.12 Rättsdogmatiken kan således sägas skilja ett inre system och ett yttre system, det vill 

säga förklara den gällande rätten mot en ”systematisering av lagstiftning och rättspraxis”.13 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i en generell rättsdogmatik. Jag ska således analysera den 

gällande rätten med grundval i begreppens användbarhet i juridisk argumentation.14  

 

Rättsvetenskapen kan användas för att upptäcka en dold och djupare inre systematik och inte 

enbart den yttre systematiken i form av lagverkens uppdelning i paragrafer och stycken.15 Min 

avsikt är därför att problematisera begreppen flexibilitet och trygghet kring lagreglerna om 

tidsbegränsade anställningar med en betoning på projektanställning. Detta ska jag göra genom 
                                                 
9Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
10 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
11 Lehrberg 2004, s. 38. 
12 Lehrberg 2004, s. 38. 
13 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
14 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
15 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
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att studera rättskällor men även annan litteratur. Även rättspraxis från Arbetsdomstolen har 

beaktats. Domar, som behandlas i materialet, är hänförliga till 5 § LAS och i synnerhet 5 § 

första stycket, som rör projektanställning.  

 

I min analys vill jag lyfta ett politiskt filosofiperspektiv. Ett sådant perspektiv ingår i den 

generella rättsdogmatiken genom att rättens legitimitet problematiseras.16 Jag vill således 

uppehålla mig vid samhälleliga funktioner i förhållande till gällande rätt, och diskutera 

flexibilitet även ur ett filosofiskt perspektiv.  

 

1.3 Avgränsning 
Projektanställning är en form av visstidsanställning och regleras därför tillsammans med 

andra tidsbegränsade anställningsformer. Då förarbeten vanligtvis inte diskuterar 

projektanställning som ett eget fenomen utan tidsbegränsade anställningar i stort, blir mycket 

av mina framställningar i detta arbete generellt kring bakomliggande faktorer och 

motiveringar till lagreglerna kring visstidsanställningar. Dock behandlar jag endast det som 

jag anser har koppling till projektanställning. 

 

Den 1 juli 2006 infördes ändringar i LAS, SFS 2006:439, angående information till 

arbetstagare. Dessa informationsregler kommer inte att diskuteras i större utsträckning i detta 

arbete på grund av att utrymmet är knappt. Särregleringar, så som förordningar, kring 

tidsbegränsade anställningsavtal kommer inte heller att behandlas av samma anledning.  

 

I avsnitt 1.2, metod, nämnde jag att jag har för avsikt att även göra en del av analys av detta 

arbete ur ett filosofiskt perspektiv. Att endast använda ett filosofiskt perspektiv är, enligt 

Peczeniks åsikt, inte är rekommendera, eftersom filosofin kan te sig kontroversiell.17 Jag 

presenterar mina egna filosofiska tankar kring flexibilitet, med en subtil grund i rättsfilosofin 

om att rätten har samhälleliga funktioner och att samhällsnyttan är grunden för rättsordningen 

och rättsutvecklingen. Det skulle, å andra sidan, vara intressant att ställa arbetet i förhållande 

till filosofer och även andra rättsstudier, men tiden begränsar mig för sådana studier.  

                                                 
16 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
17 Peczenik 2005, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT. 
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2. Projektanställning regleras  
 

 

 

I propositionen 1973:129 presenterade regeringen lagförslag till en lag om anställningsskydd, 

vilken byggde på tidigare lagstiftningsarbete på arbetsmarknaden, Lagen (1971:199) om 

anställningsskydd för vissa arbetstagare, (s.k. äldrelagarna). Tillsvidareanställningen och dess 

anställningsskydd var i fokus, men visstidsanställningar diskuterades av regeringen som en 

företeelse som förekom i vissa branscher och att det därför var viktigt att även dessa 

arbetstagare skulle få skydd i LAS.  

 

 

2.1 Sjuttiotalets arbetsmarknad 
En restriktiv penning- och finanspolitik ökade arbetslösheten i början på sjuttiotalet och en 

lågkonjunktur uppstod 1971, vilken trappade ner den industriella expansionen.18 Denna 

avtrappning ledde däremot till löne- och prissänkningar och Sverige blev mer 

konkurrenskraftigt, vilket mynnade ut i ett bytesbalansöverskott.19 Sverige hade även 

framgångar på viktiga exportmarknader. Å andra sidan drabbade oljekrisen 1973-1974 även 

Sveriges ekonomi och en oro för ökad arbetslöshet infann sig. En tendens till längre tid i 

arbetslöshet och restarbetslöshet20 var hög samtidigt som förtidspensioneringar hade ökat 

drastiskt.21 Detta sågs som ett led till att bidra till en förskjutning i tillgång och efterfrågan 

mellan privat och offentlig sektor.22 En sådan ökning av sysselsättning inom offentlig sektor 

tillsammans med subventionspolitiken och arbetsmarknadspolitikens expansion gjorde ändå 

att arbetslösheten inte höjdes avsevärt under sjuttiotalet.23  

 

Det finns ingen statistik över utbredningen av tidsbegränsade anställningar för tidsperioden då 

LAS kom till, eftersom arbetskraftsundersökningarna (AKU) använde både 

tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda var sammanförda till samma kategori.24 

                                                 
18 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 11. 
19 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 11. 
20 andelen arbetstagare som inte återkommer på arbetsmarknaden efter en friställning. 
21 Henning 1984, s. 96.  
22 Henning 1984, s. 96. 
23 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 13. 
24 Håkansson 2002, ”Anställningsformer och arbetsvillkor” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet. s. 302.   
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Däremot förekom tidsbegränsade anställningar inom säsongsbetonade arbeten så som jord- 

och skogsbruk, vilket framkommer av propositionen till 1974 års anställningsskyddslag. Även 

en form av projektanställning visade sig förekomma enligt regeringen. De påpekade att en 

objektsanställning var en viktig tidsbegränsad anställning för byggnadsarbetare som anställdes 

för ett bygge. Även i en dom från Arbetsdomstolen från 1975 framkommer att Sveriges Radio 

var ett företag som behövde konstant omväxling i programutbudet och således kunde behöva 

visstidsanställa.25

 

Redan under sjuttiotalet myntades uttrycket den dubbla arbetsmarknaden, vilket betyder att 

tillsvidareanställda bildade en primär arbetsmarknad och tidsbegränsade anställda var en 

sekundärgrupp.26 Primärgruppen hade goda villkor, befordringsmöjligheter, hög lön samt 

anställningstrygghet, medan sekundärgruppen kännetecknades av dåliga arbetsvillkor, inte 

mycket befordringsmöjligheter, låg lön samt sämre anställningsskydd.  

 

2.2 Anställningstrygghet 
1974 års anställningsskyddslag var en förmånlig förändring för arbetstagare.27 Däremot var 

den mer förmånlig för huvudkategorin av anställda, det vill säga de tillsvidareanställda. 

Regeringen framhöll ändå i propositionen28 att en begränsning av tidsbegränsade 

anställningar vore lämpligt för att i viss mån förhindra anställningar av detta slag då 

arbetsgivaren annars kunde komma att välja ett avtal för visstid istället för ett tillsvidareavtal 

för arbetstagare.29 Däremot måste sådana anställningar förekomma inom vissa branscher och 

för en viss typ av arbete men kunde, på grund av yttre omständigheter, inte få lika starkt 

anställningsskydd som tillsvidareanställda.30 Detta gjorde att även om lagförslagen till LAS 

uppkomst berörde både tillsvidaretjänster samt tidsbegränsade anställningar var 

anställningsskydd för tillsvidareanställda kärnpunkten då denna kategori fick starkast trygghet 

i anställningen genom förslaget.31 Å andra sidan behandlades tidsbegränsade anställningar 

och det fastslogs att visstidsanställningar skulle ges trygghet i LAS och, att i den mån samma 

regler kunde tillämpas på båda anställningsformerna skulle de lagreglerna gälla för båda 

                                                 
25 AD 1975 nr 84, vilken diskuteras mer i avsnitt 5.1.  
26 Wikman 2002, s. 5.  
27 Henning 1984, s. 93.  
28 Prop. 1973:129. 
29 Prop. 1973:129, s 145.  
30 Prop. 1973:129, s 117. 
31 Prop. 1973:129, s. 117.  
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kategorier.32 Exempelvis fick tidsbegränsat anställda företrädesrätt om de uppfyllde 

kvalifikationskraven.33

 

Regeringen betonade uppsägningstid som ett starkt skäl till varför en tidsbegränsad 

anställning inte ger samma trygghet som en tillsvidareanställning.34 Skälen till detta, ansågs 

vara, att ett tidsbegränsat avtal löpte ut när arbetet var slutfört eller exempelvis när en säsong 

var över, vilket gjorde att en saklig grund för uppsägning aldrig behövde motiveras. Någon 

uppsägningstid behövde inte beaktas och då behövde inte någon ekonomisk trygghet kring 

uppsägning uppmärksammas. Dessa försämrade omständigheter i anställningstrygghet i 

jämförelse med en tillsvidareanställning ansågs av utredningen utgöra ett behov av införsel av 

begränsningar kring visstidsanställningar.35

 

2.3 Begränsningar 
Redan i detta tidiga skede påpekades att ett missbruk av anställningar för visstid förekom, och 

att detta inte var önskvärt, då anställningstryggheten var sämre.36 Det gick inte att förhindra 

visstidsanställningar, men de skulle begränsas eftersom anställningstryggheten var sämre och 

skyddet kringgicks.37 En begränsning av vikt ansågs vara att förhindra rullande 

tidsbegränsade avtal.38 39 Dessa förhindrades genom att införa vite, vilket skulle utfärdas vid 

överträdelser av begränsningarna om de skedde ”i väsentlig omfattning”. 40  

 

En viktig begränsning infördes i 1974 års anställningsskyddslag, vilken föreskrev att en 

anställning skulle i första hand gälla tillsvidare. En tillsvidareanställning skulle vara 

huvudregel på svensk arbetsmarknad då den gav bättre anställningstrygghet än en 

tidsbegränsad anställning. En tillsvidareanställning skulle alltså ses som den normala 

anställningsformen.41 Om ett anställningsavtal tidsbegränsats i strid med lagen skulle avtalet 

gälla tillsvidare.42 Arbetsdomstolen kom efter 1974 års anställningsskyddslag att pröva fall 

                                                 
32 Prop. 1973:129, s. 117. 
33 Henning 1984, s. 94. 
34 Prop. 1973:129, s. 117. 
35 Prop. 1973:129, s. 144. 
36 Prop. 1973:129, s. 144.  
37 SOU 1973:7, s. 174.  
38 Rullande visstidsanställningar betyder att tidsbegränsade anställningar följer på varandra. 
39 SOU 1973:7, s. 174. 
40 Prop. 1973:129, s. 303. 
41 Henning 1984, s. 94. 
42 Prop. 1973:129, s. 147. 
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där arbetet vid ett avtals ingående haft karaktären av ett tidsbegränsat avtal men sedermera 

kommit att betraktas som en tillsvidareanställning.43

 

Vidare önskade utredningen att regler om när en tidsbegränsad anställning skulle få ingås 

borde vara lagstadgat. Sådana anställningar fick således endast träffas ”om det [föranleddes] 

av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller står i överensstämmelse med sedvänja inom 

branschen”.44 Regeringen diskuterade huruvida sedvänja inom bransch skulle vara en 

begränsning eller inte. Det beslutades att den konstruktionen inte skulle vara med i enlighet 

med arbetstagarsidans önskemål.45 Däremot behölls rekvisitet ”arbetsuppgifternas särskilda 

beskaffenhet” och det som åsyftades var exempelvis någon form av projekt- eller 

objektsanställning.46  

 

2.4 Kollektivavtal  
Det framgår av propositionen att kollektivavtal om tidsbegränsade anställningsformer fanns 

vid tidpunkten och att det även var åsikten att så skulle vara tillåtet i framtiden, då vissa 

branscher samt företag var i särskilt behov av att visstidsanställda.47 Möjligheten att göra 

lagregeln semidispositiv, så att avtalsparter kunde träffa kollektivavtal i frågan på 

förbundsnivå, ansågs vara tillräcklig för att ge utrymme för de arbetsgivare som behövde 

utnyttja visstidsavtal i större utsträckning. I övrigt diskuterades inte problem för dem som inte 

omfattades av kollektivavtal, vilket framkom av proposition 1981/82: 71.48

 

En anledning till att göra lagparagrafen avtalsbar på förbundsnivå var att arbetsgivarsidan 

hade framfört önskemål om att införa provanställning i lagen.49 Departementschefen ansåg att 

detta skulle kunna bidra till missbruk av tidsbegränsade anställningar, men såg ändock ett 

behov för en sådan anställningsform inom vissa branscher varför kollektivavtal skulle bli ett 

forum för att lösa det behovet.50

                                                 
43 AD 1975 nr 51, AD 1976 nr 4 samt 1976 nr 100.  
44 Prop. 1973:129, s. 144. 
45 Henning 1984, s. 99. 
46 Prop. 1973:129, s. 144. 
47 Prop. 1973:129, s. 146. 
48 S. 41.  
49 Henning 1984, s. 99.  
50 Henning 1984, s. 99. 
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3. Reformering av tidsbegränsade anställningsregler 
 

 

 

1981 beslutades att reformera LAS. Detta var, enligt regeringen, inte något stort ingripande 

och gällande tidsbegränsade anställningar var de huvudsakliga förändringarna att 

provanställning och anställning för tillfällig arbetsanhopning tillkom.51 Däremot diskuterades 

projektanställning i vis mån då ”arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet” ändrades till 

”arbetets särskilda beskaffenhet” i och med 1982 års anställningsskyddslag. Vidare betonade 

regeringen att en överblick över arbetsmarknaden måste göras för att kunna anpassa LAS.52 

Hänsyn måste då tas till hur det ser ut i praktiken på arbetsmarknaden.  

 

 

3.1 Åttiotalets arbetsmarknad 
Den svenska ekonomin gjorde en återhämtning i början på åttiotalet.53 BNP samt 

industriproduktionen och företagsvinster steg, men strukturproblem återstod fortfarande i en 

växande offentlig sektor och en minskande industrisektor.54 Lönerna höjdes och 

arbetskraftsbrist uppstod i slutet på åttiotalet, vilket gjorde att prisökningstakten blev högre i 

förhållande till andra länder.55 En hög inflation tillsammans med en skattereform förde 

Sverige in i en lågkonjunktur i början på nittiotalet. 

 

Någon arbetskraftsundersökningsstatistik (AKU) över tidsbegränsade anställningar finns inte 

heller för hela denna period då det var först 1987 sådan statistik presenterades. Däremot 

bidrog högkonjunkturen, i slutet på åttiotalet, till att färre var visstidsanställda i förhållande 

till nittiotalets lågkonjunktur.56  Däremot var tidsbegränsade anställningar mer förkommande 

vid denna reformering än vid första tillkomsten av LAS. 57 Exempelvis framgår av förarbeten 

till 1982 års anställningsskyddslag att fler branscher använde sig av tidsbegränsade 

anställningar. 
                                                 
51 Prop. 1981/82:71.  
52 Prop. 1981/82:71, s. 45.  
53 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 13. 
54 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 13. 
55 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 13. 
56 Håkansson 2002, ”Anställningsformer och arbetsvillkor” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet.  s. 302. Se 
kap. 4.1 Nittiotalets arbetsmarknad  
57 Prop. 1981/82:71, s. 121. 
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En modell som visade på att företag var flexibla blev under åttiotalet känt genom ekonomerna 

Atkinson och Meager.58 Denna modell blev kritiserad av forskare som ansåg att det inte fanns 

empiriskt underlag att hävda att företag organiserade sig på ett mer flexibelt sätt med ett större 

antal visstidsanställningar under detta decennium än under sjuttiotalet.59 Samma forskare 

hävdade att antalet tidsbegränsade anställningar under både sjuttiotalet och åttiotalet hade 

varit konstant.60 Däremot kan fastställas att en diskussion kring företeelsen flexibilitet 

skapades genom att en modell producerades och sedan kritiserades. [Författarens kommentar].  

 

3.2 Anställningstrygghet 
Användande av tidsbegränsade anställningar i för stor omfattning gjorde att underlaget för 

anställningsskydd motarbetades, vilket gjorde att det var viktigt att undvika missbruk av 

tidsbegränsade anställningar, menade regeringen.61 Arbetsdomstolen hade efter 1982 års 

ändring av LAS att bedöma i vissa missbruksfall huruvida anställningar inte kunde anses 

uppfylla det uppställda rekvisitet i lagparagrafen om tidsbegränsade anställningar, 5 § LAS.62 

Arbetsdomstolen har fastställt att en tidsbegränsad anställning inte kan motiveras utifrån 

arbetsgivares försök att särprägla arbetsuppgifter endast för att legitimera en 

visstidsanställning.63 Däremot krävdes det tidsbegränsade anställningsformer inom vissa 

områden på arbetsmarknaden.64 Det var ändock regeringens avsikt att inte ändra på 

arbetstagarens anställningsskydd i och med 1982 års reformering av LAS. Det framhölls, att 

lagen var ”ett uttryck för en nödvändig avvägning mellan enskilda arbetstagares behov av /…/ 

trygghet i anställningen och de ibland motstående behoven av /…/ rörlighet på 

arbetsmarknaden”.65 Detta betydde inte att den tidigare lagen inte hade kritiserats.66  

 

3.3 Begränsningar 
I 1974 års anställningsskyddslag fick tidsbegränsade anställningar endast ingås om det 

krävdes av ”arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet”, vilket inte ansågs vara korrekt 
                                                 
58 Rönnmar 2004, s. 24. 
59 Rönnmar 2004, s. 26. 
60 Rönnmar 2004, s. 26. 
61 Prop. 1981/82:71, s. 42. 
62 Se exempelvis AD 1984 nr 64 samt AD 1984 nr 66 varav båda inte ansågs strida mot tidsbegränsning av avtal.  
63 AD 1984 nr 77 där en akademiker som anställts tidsbegränsat fyra gånger efter vartannat, för ett glesbygsprojekt, 
underkändes av Arbetsdomstolen. 
64 Prop. 1981/82:71, s. 42. 
65 Henning 1984, s. 129. 
66 Henning 1984, s. 129.  
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formulerat då det i propositionen diskuterades om ”arbetets särskilda beskaffenhet”.67 Det 

framkom där att en byggnadsarbetare måste kunna anställas för visst bygge, vilket tyder på att 

det inte handlade om speciella arbetsuppgifter utan snarare ett speciellt arbete som krävde en 

tidsbegränsad anställningsform. Projektanställning var redan vid tillkomsten av LAS en 

vedertagen anställningsform och meningen var inte att ändra förutsättningarna för hur dessa 

bedrevs, ansåg regeringen i förarbete till 1982 års anställningsskyddslag.68 Däremot hade 

denna tvetydiga konstruktion gjort att arbetsdomstolen hade haft svårigheter i sitt tolkande av 

paragrafen.69 Efter att lagtexten ändrades 1982 har Arbetsdomstolen haft i ärende att beakta 

”arbetets särskilda beskaffenhet” i några fall.70 AD påpekade i en dom från 2003 att 

ändringen från ”arbetsuppgifter” till ”arbetet” utvidgade utrymmet för tidsbegränsade 

anställningar.71

 

Vidare påpekade regeringen, att det fanns andra exempel på projektanställningar där det var 

motiverat av ”arbetets särskilda beskaffenhet”, vilka visade att 1974 års förarbeten verkade ha 

varit mer inriktade på den privata sektorn gällande sådana anställningsformer.72 Regeringen 

bakom 1982 års anställningsskyddslag demonstrerade olika yrken inom den statliga sektorn 

där projektanställningar förekom, exempelvis forsknings- och utvecklingsarbete, 

uppdragsverksamheter inom myndigheter, kommittéarbete samt myndighetsverksamhet i 

utlandet.73 Det arbete som åsyftades här var arbete som bedrevs under viss tid och som krävde 

speciella yrkeskunskaper, men däremot var det inte i huvudsak arbetsuppgifterna som var 

unika för verksamheten, utan arbetet i sig.74 Om arbete bedrevs i en verksamhet för en 

speciell tid och den tiden inte kunde upprepas eller att det inte fanns någon praktisk möjlighet 

att bedriva detta arbete konstant inom verksamheten, så var rekvisitet ”arbetets särskilda 

beskaffenhet” uppfyllt och en projektanställning kunde motiveras.75 Regeringen bröt i och 

med detta fastställande Arbetsdomstolens praxis av tidsbegränsade statliga yrken.76  

                                                 
67 Prop. 1981/82:71, s. 119. 
68 Prop. 1981/82:71, s. 119.  
69 Se exempelvis AD 1976 nr 73 samt AD 1977 nr 56 om arbetsuppgifter utgör tillåtna tidsbegränsade 
anställningar. 
70 Det första var AD 1983 nr 113 där arbetsgivaren hade för avsikt att ändra sin verksamhet från att ge ut ett 
annonsblad till att tillverka en ortstidning och därför anställde en journalist. Arbetet ansågs av Arbetsdomstolen 
vara av övergångsnatur och under en kortare tidsperiod, vilket gjorde att en tidsbegränsad anställning godtogs.  
71 AD 2003 nr 34, vilken behandlas mer i kapitel 6.1.  
72 Prop. 1981/82:71, s. 119. 
73 Prop. 1981/82:71, s. 120.  
74 Prop. 1981/82:71, s. 120. 
75 Prop. 1981/82:71, s. 121.  
76 Se bl.a. AD 1979 nr 148. En tidsbegränsad statlig anställning som handelssekreterare ansågs av 
Arbetsdomstolen vara en tillsvidareanställning. Arbetet var inte till sin natur eller förhållanden i övrigt 
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Fortsättningsvis presenterades ett verksamhetsområde, kultur och media, där rörlighet vid 

anställningar ansågs speciellt efterfrågat. Detta verksamhetsområde var en av de kategorier 

som var mest framträdande gällande tidsbegränsade anställningar även på nittio- och 

tjugohundratalet.77 Det framgick att verksamheten var av en speciell art som ofta krävde 

utbyte i anställningarna. Detta kunde inte jämföras med att arbetet skulle bedrivas under en 

begränsad tid utan snarare att hela verksamheten i sig krävde en konstant rörlighet, vilket 

regeringen inte ansåg skulle bidra till lagändringar för enbart den kategorin.78 Sådana 

anspelade anställningar ansågs få lösas via kollektivavtalsbestämmelser, men om det inte 

lyckades så skulle lagen kunna komma att ses över.79  

 

3.4  Kollektivavtal 
Som nämnts tidigare diskuterades inte kollektivavtalsproblem för företag, främst mindre, utan 

kollektivavtal i förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag. Regeringen betonade däremot 

detta vid reformeringen av LAS 1982.80 Upphovet till problemet var i huvudsak att 

provanställning och tidsbegränsad anställning vid tillfällig arbetsanhopning var fenomen som 

fanns i kollektivavtal, men inte var reglerat i lag, vilket gjorde att endast 

kollektivavtalsbundna företag kunde använda sig av det vid avtal om sådant.81 Regeringen 

ansåg att kollektivavtalsfunktionen fungerade som en motor genom att 1974 års 

anställningsskyddslag hade gett fackförbund insikt i hur organisationer använde sig av 

tidsbegränsade anställningar och då speciellt sådana som inte redan fanns i lag.82 Regeringen 

framhöll således det positiva med att träffa kollektivavtal om tidsbegränsade anställningar på 

lokal organisationsnivå där parterna kom överens om hur tidsbegränsade anställningar skulle 

hanteras inom avtalsområdet.  

                                                                                                                                                         
tidsbegränsat. Även om staten i sig kunde anses ha goda skäl för att tidsbegränsa ansåg inte Arbetsdomstolen att 
tidigare praxis skulle ändras. 
77 Ds 2002:56, s. 206.  
78 Prop. 1981/82:71, s. 121.  
79 Prop. 1981/82:71, s. 121.   
80 Prop. 1981/82:71, s. 41f.  
81 Prop. 1981/82:71, s. 41.  
82 Prop. 1981/82:71, s. 42. 
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4. Reformering av LAS i krisåren 
 

 

 

1991 kom den borgerliga regeringen till makten i Sverige och det ledde till ändringar i LAS. 

Tidsgränsen för de senaste införda reglerna om provanställning och arbete vid tillfällig 

arbetsanhopning förlängdes, vilket var det enda tidsbegränsade område som berördes. De 

motiverade dessa reformeringar med det komplicerade arbetsmarknadsläget med en hög 

arbetslöshet, finansiella obalanser och en låg produktionsnivå.83 1994, när den 

socialdemokratiska regeringen återtog makten, ändrades arbetsrättsliga regler igen.  

 

 

4.1 Nittiotalets arbetsmarknad 
Den svenska ekonomin genomgick i början av 1990-talet en ekonomisk nedgång.84 Detta var 

inte enbart kännetecknande för Sverige utan för hela västvärlden.85 Däremot visade 

undersökningar att 1990-talets kris drabbade arbetsmarknaden i Sverige mer påtagligt än 

andra EU-länder.86 Lågkonjunkturen visade sig på arbetsmarknaden och arbetslösheten var 

framträdande. För både kvinnor och män ökade andelen arbetslösa under den första delen av 

1990-talet.87 Däremot ökade antalet visstidsanställda under denna period.88 Några som 

drabbades hårt av krisen var unga på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökade avsevärt för 

denna kategori.89  

 

Det ökade antalet visstidsanställda tydde på att det kvantitativa flexibilitetsbehovet ökat under 

nittiotalet. 90 Det vill säga, att arbetsgivaren fick ett större behov av att anpassa sin verksamhet 

till en skiftande marknad. Genom att använda sig av visstidsanställningar kunde arbetsgivare 

snabbt ändra verksamhetens sammansättning och storlek.91 Den osäkra framtiden i krisåren 

                                                 
83 Prop. 1993/94:67, s. 1 och 25. 
84 Furåker 2002, ”Arbetsmarknaden” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet. s. 78. 
85 Furåker 2002, ”Arbetsmarknaden” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet. s. 84. 
86 Olofsson och Zavisic, (2006), s. 22. 
87 Olofsson och Zavisic, (2006), s. 20. 
88 Olofsson och Zavisic, (2006), s. 21. 
89 Olofsson och Zavisic, (2006), s. 22. 
90 Rönnmar 2004, s. 24. 
91 Rönnmar 2004, s. 344. 
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stärkte visstidsanställningsbehoven för arbetsgivaren samtidigt som arbetslöshet gjorde att 

arbetstagare blev mer villiga att acceptera en tidsbegränsad tjänst.92 Däremot visade flera 

studier att en tidsbegränsad anställning inte var förstahandsval för individer.93  

 

Tidsbegränsade anställningar verkade ha en tendens att ändras med konjunkturer.94 Detta 

visade sig genom att ökningstakten gjorde en minskning mot slutet av årtiondet.95  Två andra 

orsaker till höjningen av antalet visstidsanställda påstods vara en växande tjänstesektor och en 

ökning av kvinnor i arbetslivet.96  

 

4.2 Anställningstrygghet 
Den kraftiga ökningen av tidsbegränsade anställningar under 1990-talet gjorde att fler 

anställda befann sig i den sekundära arbetsmarknaden, i otrygga anställningar. En 

undersökning gjord i Berlin 1995 om attityder till flexibilisering av arbetsmarknaden visade 

att 96 procent av tillfälligt anställda hellre ville ha en tillsvidareanställning.97 Däremot 

fokuserade inte den borgerliga regeringen på skapande av trygghet i anställningen när de 

ämnade göra ändringar i LAS utan fokus var på att bekämpa arbetslösheten.98 Denna regering 

önskade få till stånd en ökad sysselsättning genom en satsning på det privata näringslivet.99 

De ansåg att denna satsning var en nödvändighet för, om småföretag började nyanställa så 

skulle arbetstillfällena på arbetsmarknaden öka.100 Åsikten blev därför att hinder för att 

visstidsanställa skulle undanröjas för att det skulle få arbetsgivare att börja nyanställa, vilket 

skulle göra att arbetslösa, med en betoning på ungdomar, skulle få anställningar.101  

 

4.3 Begränsningar och kollektivavtal 

Eftersom det var den borgerliga regeringens mening att inte göra ytterligare begränsningar för 

att förhindra tidsbegränsade anställningar ändrades inte lagregeln kring projektanställning, 5 § 

första punkten LAS.102 Inte heller 5 § andra punkten LAS ändrades. De ansågs begränsande 

                                                 
92 Wallette 2004, s. 7.  
93 Levin 1998, s. 12. 
94 Håkansson 2002, ”Anställningsformer och arbetsvillkor” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet. s. 303. 
95 Wikman 2002, s. 17. 
96 Wallette 2004, s. 7. 
97 Levin 1998, s. 12. 
98 Prop. 1993/94:67, s. 25. 
99 Prop. 1993/94:67, s. 25. 
100 Prop. 1993/94:67, s. 25. 
101 Prop. 1993/94:67, s. 26. 
102 Ingen ändring av 5 § p.1 LAS 
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nog. Däremot utökades tidsbegränsningen för arbete vid tillfällig arbetsanhopning samt 

provanställning från sex månader till 12 månader.103 Dessa ändringar drogs tillbaka av den 

socialdemokratiska regeringen i 1997 års reformering av LAS och tidsgränsen blev återigen 

sex månader under en tvåårsperiod.104

 

Rätten att förelägga vite, som är omnämnt i kapitel 2.3, utreddes i och med 1997 års ändringar 

av LAS.105 Detta offentlighetsrättsliga skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 

användes inte i praktiken. Det medförde att vitet togs bort, men myndighet hade fortfarande 

rätt att begära att arbetsgivare lämnade uppgift om förekomst av visstidsanställningar.  

 

Vidare föreslogs inte några ändringar i 1982 års anställningsskyddslag gällande rätten att göra 

kollektivavtalsavsteg från de tidsbegränsade anställningsreglerna.106 Däremot medförde 1997 

års ändring av LAS att kollektivavtal på lokal nivå fick träffas angående tidsbegränsade 

anställningar utöver former som var lagstadgade.107 Denna rättighet tillföll endast de parter 

som hade en godkänd central överenskommelse eller att avtalet godkänts på central nivå.  

                                                 
103 Prop. 1993/94:6,. s. 5.  
104 Prop. 1996/97:16.  
105 Prop. 1996/97:16, s. 36f.  
106 Prop. 1996/97:16, s. 36f.  
107 Prop. 1996/97:16, s. 25ff. 
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5. Gällande rätt och EU:s påverkan 
 

 
 

Den svenska rätten är sedan medlemskapet i EU 1995 underordnad EG-rätten. Detta betyder 

att Sverige exempelvis har en skyldighet att implementera direktiv. Ett sådant direktiv som 

påverkat den svenska rätten gällande tidsbegränsade anställningar är visstidsdirektivet.108 

Direktivet, som är ett europeiskt ramavtal, kom till i ett Europa som hade en utveckling mot 

alltfler visstidsanställningar. 109 Mellan 1995 och 200I ökade de tidsbegränsade 

anställningarna med 2 % i Europa.110 Skillnaden mellan Europa och Sverige var att det totala 

antalet tidsbegränsade anställningar var fler i Sverige än vad Europa hade i medeltal.111 En 

orsak till denna utveckling kan vara att Sverige har, förhållandevis till de 

kontinentaleuropeiska länderna, en medelposition gällande regler kring uppsägning.112 I 

länder där skyddet för saklig grund för uppsägning är starkt kan tidsbegränsade anställningar 

vara ett sätt att kringgå uppsägningen.113  

 

 

5.1 Tidsbegränsade anställningar i LAS 
Sverige har sedan LAS tillkomst haft regleringar kring tidsbegränsade anställningar (5, 5a och 

6 § LAS). Dessa anställningsformer har varit föremål för diskussion, vilket framgår av 

tidigare kapitel. Generellt sett har regelverket kring visstidsanställningar mjukats upp, och 

anställningsformerna ökat.114 På sjuttiotalet fanns det främst projektanställningar och 

säsongsanställningar men genom reformeringar av reglerna har antalet former utökats. Detta 

har dock skett inom ramen för regleringsmodellen om att begränsa för att få 

visstidsanställa.115  

 

                                                 
108 1999/70/EG 
109 Nyström 2002, s. 278.  
110 Wallette 2004, s. 14. 
111 Wallette 2004, s. 14. 
112 Wallette 2004, s. 12. 
113 Detta kommer sig av att det finns ett samband mellan saklig grund för uppsägning och reglering av 
visstidsanställningar. Om ett land har begränsningar på huruvida arbetstagare får sägas upp måste det även finnas 
restriktioner på hur arbetsgivare får anställa för visstid. 
114 Ds 2002:56, s 225.  
115 Ds 2002:56, s 225. 
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Projektanställningens lagreglering har inte ändrats sedan 1982, då regeringen ändrade 

”arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet” till ”arbetets särskilda beskaffenhet”. I rättspraxis 

har kriteriet bedömts relativt strängt sedan 1982, men på senare tid har det i praktiken 

betraktats mindre strängt, vilket framkommer vid en jämförelse mellan rättsfall.116 Däremot 

sattes förutsättningar upp genom ett rättsfallet 1975 för hur ”arbetets särskilda beskaffenhet” 

skulle kunna anses vara uppfyllt, som sedan varit vägledande i senare rättsfall.117 Dessa 

förutsättningar är: 

 
  • Arbetsuppgifterna skall till sin natur på något sätt vara tidsbegränsade och 

redan från början skall tiden för de aktuella arbetsuppgifterna vara fastställd. 

 

• Ju längre tid en arbetsuppgift beräknas pågå desto större är sannolikheten att 

anställningen skall betraktas som en tillsvidareanställning. 

    

• En begränsning i anställningstiden kräver en tydlig särprägel av arbetet i förhållande 

till arbetet i den ordinarie verksamheten. Detta beror på att arbetet i 

den ordinarie verksamheten är av en mer bestående karaktär. 

   

 • Krävs speciella yrkeskvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna som 

arbetsgivarens personal inte innehar så som vid intellektuella eller konstnärliga 

sysslor, kan det i dessa fall finnas anledning att anta att visstidsanställning 

är tillåten. 

    

• Har arbetsgivarens verksamhet en särpräglad art skall detta också tas med i 

bedömningen.118

 

Dessa förutsättningar ska sedan vägas samman och en helhetsbedömning ska avgöra om 

visstidsanställningen är motiverad.  

 

Även om projektanställningens reglering inte har ändrats sedan 1982 är den gällande 5 § LAS 

daterad från 2001, då rätten för arbetstagare att arbeta upp till 67 år tillkom.119 5 § LAS har 

idag följande utseende:  
 

                                                 
116 Jämför AD 1984 nr 77 och AD 1987 nr 105 med AD 2000 nr 51. 
117 Se exempelvis AD 1987 nr 105 där en jurist hade anställts tidsbegränsat på en kommun för att starta upp en 
juristfunktion, men uppgifterna var av sådant slag att arbetet inte var särpräglat, varav AD underkände 
tidsbegränsningen.  
118 AD 1975 nr 84 där en film- och teaterrecensent vid Sveriges Radio ansågs blivit vissanställd otillåtet.  
119 Prop. 2000/01:78.  
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5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 

1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets 

särskilda beskaffenhet. 

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 

3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om 

det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. 

4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja sådan 

tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, som skall pågå 

mer än tre månader. 

5. Avtal för viss tid, när arbetstagaren har fyllt 67 år. 

Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt 

mer än tre år under de senaste fem åren, övergår anställningen till 

en tillsvidareanställning.120  

 

Denna konstruktion är således den rådande 5 § LAS, men dess utformning kommer 

förmodligen inte att bestå längre än till den 1 juli 2007, eftersom först den tidigare, 

socialdemokratiska regeringen, samt den nya, borgerliga regeringen, hade och har för avsikt 

att ändra rätten kring visstidsanställningar. Dessa ändringar och diskussioner är föremål för 

kapitel 7 och 8 i detta arbete.  

 

5.2 Diskrimineringsskydd 
Förutom det som föreskrivs i LAS kring tidsbegränsade anställningar finns det sedan den 1 

juli 2002 en lag om diskrimineringsskydd för visstidsanställda, Lag (2002:93) om förbud mot 

diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning (LDDT). Syftet med denna lag är att motverka diskriminering av tidsbegränsat 

anställda och även deltidsanställda.121 Lagen gäller vid lönevillkor samt andra 

anställningsvillkor.122  

 

Diskrimineringsförbudet ska gälla vid både direkt som vid indirekt diskriminering, 4 och 5 §§ 

LDDT, Den direkta diskriminering har samma funktion som i de andra 

diskrimineringslagarna, vilket gör att en jämförelse med både verklig som hypotetisk person 

är möjlig, 4 § LDDT. För att bedöma huruvida en likartad situation föreligger kan 

anställningsavtalet, anställningsförhållandet eller arbetsuppgifterna i förhållande till 

                                                 
120 Utöver denna finns 5a § om överenskommen visstidsanställning samt 6 § om provanställning. 
121 Göransson & Karlsson 2006, s. 121. 
122 Göransson & Karlsson 2006, s. 121. 
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kvalifikationer, kunskap och anställningstid för arbetstagaren begrundas, 4 § LDDT. Huruvida 

sakliga skäl föreligger får bedömas i ljuset av EG-rätten.123 Däremot är begreppet sakliga skäl 

svårtolkat och även om tolkningen ska vara restriktiv skapar det möjligheter för arbetsgivare 

att kringgå diskrimineringsskyddet.124  

 

Den indirekta diskrimineringsgrunden, 5 § LDDT, kommer till uttryck om arbetsgivaren 

tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men i 

praktiken missgynnar i förhållanden som rör lönevillkor eller andra villkor. Dessa är dock inte 

diskriminerande om syftet med dem kan motiveras av sakliga skäl och åtgärden är lämplig 

eller nödvändig för att syftet ska uppnås. Även gällande indirekt diskriminering gör 

bedömandet huruvida något är sakliga skäl med bakgrund av EG-rätten.125

 

Det faktum att lönevillkor samt andra anställningsvillkor inte skyddas av 

diskrimineringslagen ifall arbetsgivaren har ”sakliga skäl” för de villkor som är uppställda på 

arbetsplatsen gör att Göransson och Karlsson anser, att skyddet i lagen inte är lika starkt som i 

de andra diskrimineringslagarna.126 Dessutom är inte arbetsgivares beslut kring 

anställningsförfarandet, vid befordran samt arbetsledning omfattade av diskrimineringslagen 

för deltidsarbetare och tidsbegränsade anställningar.127 Detta utgör en skillnad i förhållande 

till de andra befintliga diskrimineringslagarna, vilket gör att tidsbegränsat anställda, 

tillsammans med de deltidsanställda, får ett mer begränsat skydd än arbetstagare som får 

skydd i de andra diskrimineringslagarna.128  

 

Om en arbetsgivare bryter mot lagen finns det påföljder, vilka är utformade i enlighet med 

övriga diskrimineringslagar.129 Påföljderna är således ogiltighet och skadestånd, vilket kan 

vara både allmänt och ekonomiskt skadestånd.130 Principen om bevisbörda är, även den, 

likadan som övriga diskrimineringslagar på grund av ett direktiv om bevisbördan i tvister om 

könsdiskriminering, (1997/80/EG).131

 

                                                 
123 Nyström 2002, s. 302. 
124 Göransson & Karlsson 2006, s. 122. 
125 Nyström 2002, s. 302. 
126 Göransson & Karlsson 2006, s. 121. 
127 Göransson & Karlsson 2006, s. 123. 
128 Göransson & Håkansson. 2006, s.123. 
129 Göransson & Karlsson 2006, s. 127. 
130 Nyström 2002, s. 302. 
131 Nyström 2002, s. 303. 
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Anledningen till att en diskrimineringslag för tidsbegränsat anställda, samt deltidsanställda, 

skapades inom svensk rätt var på grund av att ett direktiv om visstid antogs. 

 

5.2.1 Visstidsdirektivet 
Den 28 juni 1999 antogs detta visstidsdirektiv, vilket är ett europeiskt ramavtal mellan EFS, 

UNICE och CEEP. Syftet med direktivet var att genomföra ramavtalet om visstidsarbete för 

att förbättra kvaliteten på sådant arbete genom att principen om icke-diskriminering används 

samt förhindra missbruk av rullande tidsbegränsade anställningar i enlighet med klausul 1 och 

direktivets skäl 14.  

 

De regler om missbruk som togs upp i direktivet för att förhindra på vartannat följande 

tidsbegränsade anställningar skulle införas i nationell rätt genom lagstiftning, kollektivavtal 

eller praxis efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med klausul 5. 

Medlemsländerna ålades att införa en eller flera av vissa bestämmelser i enlighet med klausul 

5, vilka var:  
• Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad 

visstidsanställning  

• En sammanlagd övre tidsgräns för flera på varandra följande 

visstidsanställningar och/eller  

• Bestämmelser om hur många gånger visstidsanställningar får 

förnyas. 

Förhandlingsparterna på europeisk nivå kom fram till att dessa bestämmelser var av stor vikt 

och en nödvändighet att säkerställa på något vis på nationell nivå.132 Däremot om det redan 

fanns något annat sätt som förhindrade missbruk behövde inte några av dessa bestämmelser 

införas i nationell rätt framgår av direktivet.  

 

5.2.2 Implementering av visstidsdirektivet 
Det finns inga bindande bestämmelser på EU-nivå som reglerar huruvida tidsbegränsade 

anställningsavtal får förekomma eller inte. Direktivet skulle, å andra sidan, leda till att 

medlemsländernas nationella regler motverkade det oönskade missbruket av på varandra 

följande visstidsanställningar.133 Arbetsdomstolen har, innan visstidsdirektivet, påpekat att det 

                                                 
132 Vigneau 1999, s. 26f. 
133 Nielsen 2003, s. 133.  
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i lag egentligen inte funnits något hinder att visstidsanställa på vartannat om det varit 

motiverat enligt lagregeln.134 Däremot har de framhållit att flera tidsbegränsade anställningar 

på vartannat borde ha kunnat förutses och en annan form av anställning borde ha kunnat vara 

lämplig.135

 

Regeringen bakom proposition 2001/02:97 framhöll att missbruk av visstidsanställningar, 

klausul 5 i direktivet, var ett av direktivets syfte.136 Näringsdepartementet framhöll, tillika 

regeringen, att någon ändring i svensk lag inte behövde göras för att uppnå syftet.137 Det 

ansågs vara uppfyllt i och med den befintliga anställningsskyddslagen, eftersom huvudregeln 

föreskriver tillsvidareanställning och att det finns begränsningar för att få anställa 

tidsbegränsat.138 Departementet påpekade även att Arbetsdomstolen spelat en betydande roll 

vid begränsningen av tidsbegränsade anställningar.139 Domstolen har dömt med underlag i 

förarbete och en visstidsanställning har inte godkänts om den inte varit i linje med regler i 

LAS.  

 

Å andra sidan påpekade remissinstanser att någon reform kring tidsbegränsade anställningar 

borde vara aktuell på grund av den oerhörda ökningen av sådana anställningar under hela 

nittiotalet.140 Några remissinstanser ville att en tidsgräns för rullande visstidsanställningar 

skulle införas och andra tyckte att LAS borde innehålla regler som ledde till att arbetsgivaren 

främjade tillsvidareanställning.141 Även företrädesrätt till återanställning diskuterades, och 

remissinstanser förklarade sitt ogillande med att arbetsgivare missbrukar tidsbegränsade 

anställningar på det vis att arbetstagare inte kvalificerar sig till företrädesrätt.142 Regeringen 

påstod ändock att direktivets syfte att förhindra missbruk av visstidsanställningar var uppfyllt. 

Vidare framhöll regeringen att kollektivavtalet öppnade för bestämmelser och att även det 

ledde till att motverka missbruk av tidsbegränsade anställningar.143  

 

                                                 
134 Se exempelvis AD 1994 nr 22, vilken behandlar upprepade vikarat.  
135 Se exempelvis AD 1999 nr 7 samt AD 2002 nr 68.  
136 Prop. 2001/02: 97. s. 12. 
137 Ds 2001:6, s. 60.  
138 Ds 2001:6, s. 60. 
139 Ds 2001:6, s. 61. 
140 Prop. 2001/02:97, s. 51. 
141 Prop. 2001/02:97, s. 51. 
142 Prop. 2001/02:97, s. 51. 
143 Prop. 2001/02:97, s. 52. 
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Även om regeringen i detta läge gjorde bedömningen att inte göra några ändringar i svensk 

lag för att förhindra rullande visstidsanställningar, hindrade de inte en fortsatt utveckling.144  

Missbruk kunde ändock behöva ses över på området och då inte bara i anslutning till huruvida 

direktivet var uppfyllt. Regeringen betonade det uppdrag de gett Arbetslivsinstitutet, att se 

huruvida begränsningarna som fanns kring tidsbegränsade anställningar var effektiva i 

förhållande till ökningen av sådana anställningar samt bedöma anställningstryggheten och 

dess skillnader i förhållande till tillsvidareanställning. Denna utredning berörs nedan i kapitel 

6. 

 

Syftet med visstidsdirektivet var även att tidsbegränsat anställda inte skulle utsättas för 

diskriminering gällande anställningsvillkor.145 Regeringen, med näringsdepartementet samt 

flera remissinstanser, ansåg att detta syfte inte var helt tillgodosett i den svenska 

arbetsrätten.146 För att uppnå syftet infördes en ny lag i Sverige.147 En diskussion kring 

diskriminerande lagtexter fördes och det konstaterades att sådana inte fanns, men att det inte 

kunde uteslutas att sådana bestämmelser fanns i kollektivavtal eller för den delen i 

anställningsavtal.148 Dessa skäl tillsammans med att andra diskrimineringsförbud de facto var 

lagstadgade gjorde att införande om lag i ämnet var att föredra, vilken har diskuterats ovan i 

avsnitt 5.2.149

 

                                                 
144 Prop. 2001/02:97, s. 53. 
145 1999/70/EG klausul 1. 
146 Prop. 2001/02:97, s. 25. 
147 SFS 2002:293, se även 5.2 
148 Prop. 2001/02:97, s. 29. 
149 Ds 2001:6, s. 67. 
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6. Reformeringsförslag för att kombinera trygghet och 
flexibilitet  
 

 

 

I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU5 presenterades åsikter hämtade från 

motioner, vilka krävde en förändring av LAS.150 Anställningsskyddet var inte i fas med 

utvecklingen i samhället, vilket ledde till fler otrygga visstidsanställningar på bekostnad av 

trygga tillsvidareanställningar, framkom av motionerna.151 Utskottet delade motionernas 

åsikter i den bemärkelsen att de höll med om att lagstiftningen borde utredas.152 Regeringen 

tog fasta på förslaget och gav Arbetslivsinstitutet uppdraget att se över ”lagstiftningen så att 

den uppfyller kraven på trygghet och inflytande för de anställda inom ramen för en flexibel 

och effektiv arbetsmarknad”.153  

 

 

6.1 Flexibilitet 
Kravet på flexibilitet, att anpassa företag, sägs ha ökat i samband med de samhälleliga 

förändringarna såsom globalisering, internationalisering och ny teknologi.154 155 Jag har i 

tidigare kapitel beaktat arbetsmarknadens utveckling årtionde för årtionde. Genom 

Arbetslivsinstitutets utredning, ”Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv”, blev 

begreppet flexibilitet i förhållande till lagstiftning i arbetsrätt känt och en nödvändighet att 

anpassa lag till vissa samhällsförändringar blev påtaglig. [Författarens kommentar].  

 

Arbetslivsinstitutet framhöll i utredningen, att lagstiftaren såg annorlunda på arbetsmarknaden 

vid tidpunkten för LAS tillkomst 1974 än hur denne såg på arbetsmarknaden i början på 

tjugohundratalet.156 Under sjuttiotalet utgick lagstiftaren från att arbetsmarknaden var mer 

homogen, där storföretagen utgjorde en stabil grund och gav trygghet.157 Detta ansågs vara en 

bild av samhället som hade förändrats. Arbetslivsinstitutets utredningsgrupp ansåg att företag 
                                                 
150 1999/2000:AU5, s. 46. 
151 1999/2000:AU5, s. 46f. 
152 1999/2000:AU5, s. 47. 
153 Ds 2002:56, s. 3. 
154 Wikman 2002, s. 2. 
155 Wikmans ”Temporära kontrakt och inlåsningseffekter” är ett led i ALI: s utredningen till Ds 2002:56. 
156 Ds 2002:56, s. 57. 
157 Ds 2002:56, s. 57. 
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var mer flexibla i den bemärkelsen att de var mer konkurrenskraftiga genom 

kostnadsreduceringar. De såg till externa intressen snarare än att ta tillvara lokala intressen. 

Företag omstrukturerade sig genom att sälja ut hela eller delar av företaget, samt att de 

organiserade sig mer i nätverk exempelvis i form av projektorganisationer.158 159 Grönlund 

liknar flexibilitet vid rusningstrafik där förare gasar och bromsar om vartannat och byter filer 

så fort en lucka uppstår.160 Detta flexibilitetsbehov är något som projektanställningen 

tillfredställer. Detta blev tydligt i ett fall från Arbetsdomstolen: 

 
I AD 2003 nr 34 hade domstolen att beakta huruvida en forskningsdirektor i en stiftelse som drev ett 

internationellt och ekumeniskt institut för forskning i freds- och rättvisefrågor hade tidsbegränsats i strid mot 

bestämmelserna i anställningsskyddslagen. AD ansåg att eftersom forskningen drevs i olika delar av världen och 

var beroende av stöd och acceptans, speciellt av kyrkor, i de olika världsdelarna, och detta främst kom till stånd 

genom forskningsdirektörens ställning och egna nätverk, var det motiverat att byta forskningsdirektör med jämna 

mellanrum. Nya forskningsdirektörer skulle med sina erfarenheter påverka inriktningen på forskningen, var 

syftet.  

 

En viktig aspekt i samband med kravet på en flexibel arbetsmarknad är individens plats. Vissa 

arbetstagare kan använda flexibilitet som en språngbräda.161 Individen skaffar sig nya 

kontakter och upprättar relationer under tidsbegränsade anställningar för att sedan bege sig 

mot en fast anställning. Detta anses ofta vara kännetecknande för unga människor, dock är 

inte alla tidsbegränsade anställda unga. Gällande projektanställning är den största 

åldersgruppen 26-35, men även åldrarna 36-45 återfinns i nästan lika stor omfattning.162 163  

 

Visstidsanställningar kan, i den mån de inte fungerar som språngbrädor, innebära 

inlåsningseffekter.164 Individer med tidsbegränsade anställningar har inte lika starkt fäste i 

arbetslivet och kommer därför efter. Märkas här kan att projektanställda får i 40 % av fallen 

en tillsvidareanställning efter den tidsbegränsade anställningen i ett projekt.165 Dock bör 

anmärkas att en projektanställning är speciell i sin utformning i den mån att den ”föranleds av 
                                                 
158 Dessa kan vara knutna till organisationen tillfälligt eller permanent. Det kan även vara företag som endast 
driver projekt och således endast är organiserade som projektorganisation permanent. Viktigt att beakta är att en 
projektorganisation inte behöver utgöras av projektanställda. De anställda i en projektorganisation kan lika gärna 
vara tillsvidareanställda, eller inneha någon annan anställningsform.  
159 Wikman 2002, s. 2. 
160 Grönlund, A, (2004), ”Organisationerna och flexibiliteten – behov, hinder och strategier i tre branscher”. 
Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 10, nr 1, våren 2004.  
161 Wikman 2002, s. 6. 
162 Wikman 2002, s. 15.  
163 1998 var 31 000 projektanställda i åldrarna 26-35, medan 24 000 var projektanställda i åldrarna 26-45 
164 Wikman 2002, s. 6. 
165 Wikman 2002, s. 21. 
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arbetets särskilda beskaffenhet” i 5 § första punkten LAS, och är arbete som verksamheten 

normalt inte bedriver, vilket gör att en övergång till tillsvidare inte blir naturlig på det sätt som 

kan förväntas med exempelvis provanställning. [Författarens kommentar]. Däremot kan 

projektanställda även vara arbetstagare med en speciell kvalifikation, vilket gör dem till något 

av experter och det kan leda till att de är attraktiva på marknaden samt att det ger fler 

valmöjligheter till arbete.166  

6.2 Trygghet 
En anställning utgör ofta basen för försörjning samtidigt som det skapar sociala förbindelser 

samt är ett forum för en personlig utveckling. 167  Många av dessa trygghetsfaktorer finns inte 

i lika stor utsträckning i en tidsbegränsad anställning som i en tillsvidareanställning. Studier 

har visat att tidsbegränsat anställda inte får lika lång upplärningstid som 

tillsvidareanställda.168  Detta anser Levin vara på grund av att tidsbegränsat anställda 

tillgodoser en arbetstopp eller liknande.169 Vidare löper visstidsanställda en större risk att bli 

arbetslösa i den bemärkelsen att efter att tiden för kontraktet löpt ut, finns det kanske inte 

något nytt arbete att få.170 Även internutbildning och grad av inflytande i verksamheten är 

något som den tidsbegränsat anställda inte får ta del av i samma utsträckning som den 

tillsvidareanställda.171  

 

Tidsbegränsat anställda kan även ha svårigheter utanför arbetet på grund av sin otrygga 

anställning, eftersom det kan leda till att de har svårare att få beviljat banklån eller exempelvis 

hyra lägenhet.172 Arbetslöshetsfaktorn kan dessutom leda till att en individ som varit 

tidsbegränsat anställd inte får någon inkomst alls, eftersom det krävs att personen har arbetat i 

sex månader för att få arbetslöshetsersättning.173  

6.2.1 Hierarki 
Wallette påstår att det finns en hierarki bland visstidsanställda.174 Denna kan urskiljas genom 

att titta på lönenivå, fortbildning, trygghetskänslor etcetera.175 Tidsbegränsat anställda har 

                                                 
166 Wikman 2002, s. 23. 
167 Ds 2002:56, s. 201. 
168 Levin 1998, s. 17.  
169 Levin 1998, s. 17. 
170 Wallette 2004, s. 16. 
171 Levin 1998, s. 17ff. 
172 Wallette 2004, s. 16. 
173 Wallette 2004,  s. 17. 
174 Wallette 2004, s. 9. 
175 Wallette 2004, s. 9. 
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generellt en lägre lön och mindre sidoförmåner än tillsvidareanställda.176 Däremot är många 

projektanställda högutbildade och välavlönade samt har inflytandemöjligheter och en relativt 

stark ställning på arbetsmarknaden.177 På grund härav kan sägas att projektanställning står 

överst i hierarkin.178Den vanligaste sektorn för projektanställda är inom utbildning och 

forskning, medan det är ett lågt antal projektanställda inom industrisektorn.179 En av de 

största områdena för tidsbegränsade anställningar är ”övriga personliga och kulturella tjänster 

mm”180. Det är flest män som är anställda för projekt och objekt.181 Även om projektanställda 

har en tryggare anställning än flera andra tidsbegränsade anställda är otrygghet fortfarande en 

faktor. 

 

6.2.2 Tidsperspektiv 
Det som i många fall gör tidsbegränsade anställningar otrygga är tidsperspektivet. Om 

visstidsanställningar är en övergående företeelse ges anställningstrygget genom en 

tillsvidareanställning vid övergången. Det handlar då om att se huruvida visstidsanställda får 

chansen till en tillsvidareanställning på sikt. Levin har gjort en sådan studie.182 Han har först 

tittat på arbetslöshetserfarenhet under en fyraårsperiod. Det visade sig att två och en halv 

procent av tillsvidareanställda hade varit arbetslösa någon gång medan de tidsbegränsat 

anställda hade ett procenttal på 16,5.183 Vidare undersökte Levin risken för arbetslöshet efter 

fyraårsperioden. Det visade sig då att de tidsbegränsat anställda löpte fyra gånger så stor risk 

att bli arbetslösa i jämförelse med de tillsvidareanställda.  

 

Vidare utgör tidsperspektivet en viktig aspekt då visstidsanställning kopplas till uppsägning. 

En tidsbegränsad anställning är till ända när den avtalade tiden löper ut. Under tiden 

visstidsanställningen pågår, kan en uppsägning normalt inte ske, varför en tidsbegränsad 

anställning kan sägas ha ett säkrare skydd under anställningsperioden.184 Däremot, vilket 

framkom av regeringen till LAS tillkomst 1974, är anställningsskyddet kopplat främst till 

tillsvidareanställning genom att dessa fick ett skydd för uppsägning i och med uppsägningstid, 

                                                 
176 Levin 1998, s. 20. 
177 Ds 2002:56, s. 209. 
178 Därefter kommer vikariat och sedan provanställning. 
179 Wallette 2004, s. 12. 
180 Wikman 2002, s. 14. 
181 Wallette 2004, ”Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden”, s. 249 (förkortad och 
reviderad version av Wallette, M. 2004). Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 4, vintern 2004.  
182 Levin 1998. 
183 Levin 1998, s. 23. 
184 Ds 2002:56, s. 200. 
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och på grund av att det krävs en saklig grund för uppsägning.185 De rättsliga reglerna gör att 

tidsbegränsat anställda generellt får ett sämre anställningsskydd, eftersom de inte har 

uppsägningstid eller för att det inte behövs någon saklig grund för att säga upp.186

 

Tidsbegränsade anställningar kan, som nämnts tidigare, bidra till antingen inlåsningseffekter 

eller utgöra språngbrädor. Detta är intressant så till vida att det utgör en faktor huruvida en 

arbetstagare känner trygghet genom sin anställning eller ej. Om tidsbegränsade anställningar 

avlöser varandra kan det bli problem i levnadsnivå, för den ekonomiska situationen, gällande 

kompetensutveckling etcetera.187 Tidsbegränsade anställningar medför därmed osäkerhet och 

oförutsägbarhet. Däremot är projektanställning den av de tidsbegränsade anställningsformerna 

som anses ha mest liknande arbetsvillkor som tillsvidareanställda.188 Å andra sidan visar en 

studie att denna grupp av anställda löper risk att få symptom som trötthet och håglöshet.189 

Även om projektanställning är överst i hierarkin, så är den fortfarande i periferin och således 

utanför en fast tjänst.   

 

6.3 Lagregeln, särregleringar och kollektivavtal 
De regler som, vid tidpunkten för utredningen tillika idag, styr tidsbegränsade anställningar 

ansågs vara svåröverskådliga och svåra att förstå.190 De hindrar flexibilitet samtidigt som de 

inte ger skydd åt arbetstagare med tidsbegränsade kontrakt, ansåg utredningen. En anledning 

till detta var att lagen var uppbyggd så att tidsbegränsade anställningar skulle begränsas, och 

att skyddet inte har setts över under den tid regleringen mjukats upp.191  

 

Andra problem menade Arbetslivsinstitutet var, att det inte fanns någon övre gräns för hur 

länge en visstidsanställning fick lov att pågå.192 Detta skulle förhindra rullande tidsbegränsade 

anställningar hos en och samma arbetsgivare. Vidare ansåg Arbetslivsinstitutet att det fanns 

problem liggande i att arbetsgivare inte behövde definiera typ av tidsbegränsad anställning, 

vilket gör att missbruk av anställningar än mer kunde utökas med olika tidsbegränsade 

                                                 
185 1973:129, s. 117. 
186 Ds 2002:56, s. 200. 
187 Wikman 2002, s. 6.  
188 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 147.  
189 Ds 2002:56 Bilagedel, s. 147. 
190 Ds 2002:56, s. 217. 
191 Ds 2002:56, s. 219. 
192 Ds 2002:56, s.  218. 
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anställningsformer efter varandra. 193 Fenomenet utLASning ansågs även utgöra problem på 

det vis, att arbetsgivare anpassade anställningstiden så att de inte skulle behöva erbjuda 

företrädesträtt till återanställning efter den tidsbegränsade anställningen.194  

 

Vidare bidrar särregleringar till att utvidga möjligheterna att visstidsanställa utan några 

begränsningar.195 Exempel på sådana är de arbetstagare som faller utanför LAS enligt 1 § 

LAS, samt arbetstagare som anställs tidsbegränsat med stöd av särföreskrifter. Denna sista 

kategori omfattar flera branschområden, däribland den största för projektanställda, 

utbildnings- och forskningssektorn.196 I samband med visstidsdirektivet diskuterades sådana 

föreskrifter som reglerade tidsbegränsade anställningar.197 Det bedömdes, att dessa upprättats 

på ett för alla parter godtagbart sätt, och att de hade en speciell funktion i vissa sammanhang, 

exempelvis för högskolans flexibilitet. Denna verksamhet ansågs ha ett behov av 

specialistkompetens och användande av gästföreläsare.  

 

Fortsättningsvis är kollektivavtalet ett forum för att särreglera tidsbegränsade anställningar. 

Ramarna för hur kollektivavtal har kunnat skapas kring tidsbegränsade anställningar har 

ändrats över tid, vilket omnämnts tidigare. I samband med att lagregeln blev dispositiv 

uppstod möjligheten att ingå begränsande avtal.198 Detta har anammats av parter på 

arbetsmarknaden.199 Grafiska Företagens Förbund och Grafiska Fackförbundet har i sitt avtal 

kommit överens om att arbetsgivare får anställa för viss tid, utan att specificera typ av 

tidsbegränsad anställning, som får pågå sammanlagt högst 12 månader under två år.200 Lokala 

förlängningar får ingås. Efter att tiden löpt ut, och arbetstagaren då fortfarande behövs i 

organisationen, övergår anställningen till en tillsvidaretjänst. Även Teatrarnas Riksförbund 

och Teaterförbundet har en liknande överenskommelse.201

 

Kollektivavtalsfunktionen för tidsbegränsande avtal har i viss mån varit mer inskränkande än 

lagens egentliga mening, att kollektivavtal ska göra utvidgningar av lagen.202 Vidare kan även 

påpekas, att en lagändring kring tidsbegränsade anställningar inte skulle få genomslag på hela 
                                                 
193 Ds 2002:56, s. 218. 
194 Ds 2002:56, s. 218. 
195 Ds 2002:56, s. 225. 
196 Wallette 2004, s. 12. 
197 Ds 2002:56, s. 226. 
198 Ds 2002:56, s. 227. 
199 Ds 2002:56, s. 231. 
200 Ds 2002:56, s. 231. 
201 Ds 2002:56, s. 231. 
202 Ds 2002:56, s. 232. 
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arbetsmarknaden på grund av kollektivavtalsutbredningen om det inte skulle finnas särskilda 

övergångsregler.  

 

6.4 ALI: s förslag på reformering kring tidsbegränsade anställningar 
Förslag på förändringar av rättsregler kring tidsbegränsade anställningar har varit vanligt 

förekommande.203 En modell som öppnar för visstidsanställningar var, och är fortfarande, 

önskvärd samtidigt som ett skydd i form av exempelvis avgångsvederlag eller 

tillsvidareanställning, ska kunna ges. Arbetslivsinstitutet ville att en ny reglering skulle 

tillgodose flexibilitet och trygghet.204 Förenkling och enhetlighet ville de, fortsättningsvis, 

skulle känneteckna den nya modellen. Tidsbegränsade anställningar skulle göras mer möjliga 

men osäkerheten och den minskade tryggheten skulle kompenseras. 

 

Arbetslivsinstitutets förslag var att införa en takregel på hur länge en visstidsanställning fick 

pågå.205 Idén var att ta bort att en tidsbegränsad anställning endast är tillåten i den mån ”det 

föreligger godtagbara skäl”206, eftersom tidsbegränsade anställningar utbrett sig såpass på 

arbetsmarknaden att sådana skäl kan komma på fråga i många fall. De olika punkterna i 5 § 

LAS kan verka hindrande för flexibilitet samt nyanställning och skyddet för tidsbegränsat 

anställda uppfylls inte i den nuvarande regleringen.207 Förslaget var att, istället för dagens 

punktformer i 5 § LAS, skulle en takregel införas, vilken skulle sättas till 18 månader om en 

femårs period. Vidare skulle inte tidsbegränsad anställning behöva motiveras med olika skäl. 

Däremot diskuterades huruvida en särregel kring förlängning av projektanställning var 

befogat.208

 

Enligt ALI är projektanställning en anställningsform som på många vis ersätter traditionella 

organisationsformer.209 Projektanställning är för många företag en konstant nödvändighet, 

och redan i 1974 års förarbeten till LAS diskuterades huruvida en branschs sedvänja skulle 

kunna motivera en projektanställning, vilket är omnämnt i kapitel 2.3. Även i 1982 års 

förarbeten diskuterades huruvida en särregel för verksamhetsområdet kultur och media skulle 

få utökade möjligheter till tidsbegränsade anställningar, vilket är omnämnt i kapitel 3.2. 

                                                 
203 Ds 2002:56, s. 237. 
204 Ds 2002:56, s. 248. 
205 Ds 2002:56, s. 254. 
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Däremot hävdade ALI att projektanställning kan sägas motiverat för, i stort sett, vilket område 

som helst i längden, eftersom många eftersträvar flexibilitet.210 På grund härav föreslogs inte 

någon särregel.  

 

Vidare ville Arbetslivsinstitutet införa en förstärkt företrädesrätt för tidsbegränsat anställda.211 

Istället för att få företrädesrätt efter 12 månader, ville ALI att visstidsanställda skulle få 

samma rätt efter sex månaders anställning. Denna reglering skulle leda till att stärka 

funktionen av tidsbegränsade anställningar som språngbrädor.212 Det skulle även innebära ett 

starkare skydd för arbetstagare med tidsbegränsat anställningskontrakt.213 Fortsättningsvis 

ansåg ALI, att en ändring till sex månader skulle förhindra utLASning. Från ett ekonomiskt 

perspektiv skulle rekryteringsprocessen med inskolning osv. kosta för mycket pengar för att 

arbetsgivare skulle vilja sätta det i system en gång i halvåret. 214  

 

Ett nytt sanktionssystem ansågs även behövas i förhållande till förslagen på nya lagregler.215 

Arbetslivsinstitutets förslag till sanktion var, att vederlag skulle utges till den arbetstagare vars 

arbetsgivare underlåter takregeln eller företrädesrätten.216 Ersättningen skulle vara en 

tredjedel av arbetstagarens lön för varje anställningsmånad, dock lägst tre månader. Däremot 

skulle detta vederlag bortfalla om arbetsgivaren erbjöd tillsvidareanställning. Ett syfte med 

detta var, att få arbetsgivare och arbetstagare att själva göra överenskommelser om 

tillsvidareanställning. Regleringen skulle vara en drivkraft för sådana överenskommelser. 

 

Fortsättningsvis, angående kollektivavtalsbestämmelser, betraktades dessa som en företeelse 

som fortfarande skulle vara dispositiv, men bestämmelserna däri skulle inte kunna åsidosätta 

visstidsdirektivets syfte att inte missbruka tidsbegränsade anställningar.217
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7. Förstärkning och förenkling 
 

 

 

Tre år efter Arbetslivsinstitutets utredning, 2005, startades en process för att ändra 

lagbestämmelser kring tidsbegränsade anställningar. Reformen byggde på 

Arbetslivsinstitutets utredning, vilken är diskuterad ovan i kapitel 6. Syftet med de nya 

förslagen till lagreglering var att ”förbättra situationen för arbetstagare med tidsbegränsade 

anställningar, samtidigt som arbetsgivarnas legitima behov av arbetskraft för begränsad tid 

[skulle] tillgodoses”.218 Regeringen framhöll att LAS huvudprincip om tillsvidareanställning 

markerades genom att den nya lagstiftningen skulle göra att tidsbegränsade anställda 

slussades in i tillsvidareanställningar.219 Propositionen Förstärkning och förenkling bifölls 

och en ny lag, SFS 2006:440, skulle införas den 1 juli, 2007, men eftersom alliansen bildade 

regeringen hösten 2006 kommer de göra vissa ändringar. Detta kapitel ska ändock redogöra 

för den socialdemokratiska regeringens och näringsdepartementets åsikter kring ny lag, men 

även remissinstansers åsikter omnämns. 

 

 

7.1 Flexibilitet  
Sysselsättningen tycks inte påverkas av den arbetsrättsliga regleringen.220 Däremot har denna 

inverkan på hur arbetslösheten de facto ter sig på arbetsmarknaden. Exempelvis skapar en mer 

reglerad arbetsrätt fler långvariga tjänster samt färre individer som blir arbetslösa, men å 

andra sidan ökar tiden i arbetslöshet.221 En studie mellan OECD-länderna visar att ett starkt 

anställningsskydd är förknippat med långa anställningstider, men att det inte finns något 

entydigt bevis för att det skulle ha samhörighet med tidsbegränsade anställningar.222  

 

Mycket litteratur kring ämnet flexibilitet antyder att det är en positiv företeelse, som 

kännetecknas av att företag organiserar sig i nätverk eller nischade verksamheter med ny 

                                                 
218 Ds 2005:15, s. 127. 
219 Prop. 2005/06:185, s. 108 
220 Ds 2005:15, s. 129. 
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& Arbetsliv. Årg. 10, nr 1, våren 2004. s. 7  
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teknologi, som ger arbetstagare frihet, kunskaper och färdigheter.223 Många betraktar detta 

”som en beskrivning av det nya arbetslivet”, medan andra kritiserar det.224 Även forskare 

bakom flexibilitet, Piore och Sabel, anser att deras modell är en spekulativ och abstrakt 

modell.225  

 

Det framkommer många gånger att arbetsgivare är mer positiva till flexibilitet än 

arbetstagare.226 Positiva bilder av flexibla företag, att de alstrar högre produktivitet och ger 

bättre vinster, kan ställas emot att det skapar sämre anknytning mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, samt att arbetsmoralen och disciplinen försämras.227 Detta gagnar inte 

arbetsgivaren, men inte heller arbetstagaren kan sägas dra fördel av detta, eftersom sådana 

tecken tyder på att individer inte trivs på sin arbetsplats. Flexicurity är ett begrepp som kan 

sägas ha uppkommit för att undvika sådana negativa konsekvenser av flexibilitet.228 

Begreppet är en kombination av de engelska orden för flexibilitet och trygghet, och 

karakteriseras av lätthet att anställa och säga upp, samtidigt som arbetslösa erhåller höga 

bidrag under tiden de söker arbete, vilket ska vara en trygghetsfaktor.229 Flexibla företag ska 

således ha nöjda och trygga arbetstagare. Flexicurity är en välfärdsmodell med en pro-aktiv 

arbetsmarknadspolitik.230 Modellen har även benämnts som en faktor för att minska antalet 

tidsbegränsade anställningar.231  

 

7.2 Trygghet 
Den arbetsgrupp inom näringsdepartement som utredde Arbetslivsinstitutets förslag till 

reformering kring tidsbegränsade anställningar, kom fram till att reglerna behövde förstärkas 

och förenklas.232 Regelverket är svårt att förstå samt att tillämpa233. Komplicerade regler 

                                                 
223 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 136. 
224 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 138. 
225 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 138. 
226 Nielsen 2003, s.136. 
227 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 140. 
228 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 142. 
229 Danmark använder sig av flexicuritymodellen.  
230 Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”, Årg. 12, nr 3, 
hösten 2006, s. 142. 
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leder till oklarhet och kan även leda till tvister, vilket skulle förhindras genom en reformering 

av LAS. Näringsdepartementet höll i princip med Arbetslivsinstitutet om deras förslag på 

förändringar. Även regeringen tog fasta på Arbetslivsinstitutets utredning vid utformandet av 

propositionen.234  

 

Däremot ansåg arbetsgruppen samt, därefter regeringen, att ALI: s förslag på en 18 månaders 

takregel var för långtgående.235Arbetsgruppen ville hellre se att tidsbegränsade anställningar 

hos en och samma arbetsgivare inte överskred 12 månader, samtidigt som regeringen i 

slutänden bestämde att 14 månader under en femårsperiod var mest lämplig.236 Regeringen 

beslöt även att slopa arbetsgruppens lagförslag med en särskiljning av nuvarande punkterna 1 

och 2 i 5 § LAS.237 Regeringen, med flera remissinstanser, menade att regleringen på det viset 

inte fick den enhetlighet som eftersträvades.238 På grund härav gav regeringen förslaget att 

regeln skulle sammanföra punkt 1 och 2 i 5 § LAS och dessa istället tillsammans skulle utgöra 

”fri visstidsanställning”.239

 

Arbetsgruppen diskuterade huruvida projektanställda behövde längre anställningstid än den 

som lagen skulle komma att tillåta.240 Ett exempel som gavs var det problem som skulle 

kunna uppstå då en projektanställd skulle komma att behövas för exempelvis 24 månader på 

ett företag. Skulle då denna arbetsgivare tvingas anställa någon ny efter 12 månader, 

alternativt bli tvungen att ingå kollektivavtal med särregleringar?241 Arbetsgruppen var därför 

av den åsikten, att projektanställning skulle tillåtas längre tid än de 12 månader de ansåg var 

lämpliga för resterande visstidsanställningar, samt att rekvisitet ”arbetets särskilda 

beskaffenhet” skulle behållas, för att inte utnyttja projektanställning i den mån rekvisitet inte 

skulle vara uppfyllt.242 Denna åsikt var dock inget som regeringen tog fasta på, eftersom de 

ansåg att kollektivavtal fick lösa tidsfrågan.243 Regeringen var av den uppfattningen att 

kollektivavtalsregleringen sannolikt skulle göra att projektanställning skulle komma att tillåtas 

på samma villkor som de såg tidigare hade kunnat tillämpas. 

 
                                                 
234 Prop. 2005/06:185. 
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Den svenska modellen ska ge möjlighet för företag att reglera kollektivavtal angående 

tidsbegränsade anställningar i den mån det behövs för vissa branscher.244 92 procent av alla 

arbetstagare omfattas av kollektivavtal, och det är således upp till avtalsparterna att diskutera 

fram passande lösningar där fackliga organisationer tillvaratar medlemmars rättigheter, vilket 

regeringen ansåg att fackliga organisationer skulle komma att göra.245  

 

Regeringen framlade i propositionen hur de ansåg att en tidsbegränsad anställning skulle bli 

en tillsvidareanställning.246 Regeringen menade att det inte behövde bli problem med en 

automatisk övergång till tillsvidareanställning efter 14 månader även om en del 

remissinstanser var emot förslaget.  

 

Gällande företrädesrätt till återanställning ansåg regeringen att det tidigare förslaget, att rätten 

träder in efter sex månader skulle vara lämpligt.247 Enligt regeringen kunde det motverka att 

fri visstidsanställning användes istället för provanställning. Provanställning är tillåten i sex 

månader och därefter går anställningen över i en tillsvidareanställning, samtidigt som en 

tidsbegränsad anställning efter sex månader skulle komma att ge rätten till företrädesrätt till 

återanställning. Många remissinstanser uttryckte sitt missnöje med detta lagförslag.248

 

7.3 Remissinstansers åsikter 
Svenskt näringsliv ansåg, att de nya förslagen om förstärkning och förenkling kring reglerna 

om tidsbegränsade anställningar skulle komma att få allvarliga konsekvenser. 249 Angående 

tidsgränsen tyckte SN att förslaget skulle komma att påverka företagsklimatet negativt samt 

minska flexibiliteten. Inskränkningen från 18 månader, enligt Arbetslivsinstitutets förslag, till 

12 månader, enligt näringsdepartementet, skulle inte kunna täcka det behov som finns för 

tidsbegränsade anställningsformer. SN menade att 36 månader ”någorlunda [skulle] täcka 

behovet”250.  

 

                                                 
244 Prop. 2005/06:185, s. 46. 
245 Prop. 2005/06:185, s. 46. 
246 Prop. 2005/06:185, s. 51. 
247 Prop. 2005/06:185, s. 53. 
248 Prop. 2005/06:185, s. 58. 
249 Svenskt näringslivs remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 
250 Svenskt näringslivs remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 
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Vissa branscher är i stort behov av att visstidsanställa, inte minst den ökande servicesektorn 

där många nya arbetstillfällen skapas. Det ska inte ses som en svårighet att anställa, ansåg 

Företagarna, vilket kräver att reglerna kring visstidsanställning bör vara generösa. Företagarna 

ansåg att 24 månader skulle kunna vara en lämplig takregel. Förslagen skulle kunna leda till 

försämrade möjligheter att bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet, 

vilket skulle påverka sysselsättningen negativt.251 Enligt en undersökning gjord av 

Företagarna är anställningsregler det som småföretag anser vara mest tidskrävande, 

kostsamma och irriterande.252  

 

Svenskt näringslivs grundval för sina åsikter om förslagen var, att konkurrenssituationen i en 

global värld gör att företag inte har möjlighet att anställa större personalstyrka än vad som 

motsvarar faktiskt arbetskraftsbehov.253 På grund av dessa förutsättningar kommer många 

anställningar att bli färre och kortare, vilket även den förkortade tiden för rätt till företräde för 

återanställning bidrar till. Företagarna och även SACO höll med SN om att företrädesrätten 

skulle komma att skapa kortare tidsbegränsade anställningar.254 255 TCO, å andra sidan, ansåg 

att sex månader var ett bra förslag.256

 

Inte heller att regeln är dispositiv och således öppnar för kollektivavtalslösningar, menade SN, 

kunde lösa dessa problem, då regeln måste klara högt ställda krav på kvalitet för att ge bra 

lösningar i kollektivavtal.257 SACO, å andra sidan, ansåg att kollektivavtal skulle ge den 

största möjligheten till att lösa uppkommande problem kring lagen, och att det då skulle vara 

naturligt att inte definiera olika tidsbegränsade anställningsformer i lag.258

 

                                                 
251 Svenskt näringslivs remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 
252http://www.foretagarna.se/templates/ContentReport____76599.aspx. 2007-02-22. 
253 Svenskt näringslivs remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 
254Företagarnas remissyttrande angående Ds 2002:56. 
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202003/arbetsrätt_20
03_04.pdf. 2007-02-22. 
255 SACO: s remissyttrande angående Ds 2002:56. 
http://www.saco.se/upload/doc_archive/2927.pdf. 2007-02-22. 
256 TCO:s remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/remissyttranden/2005/Y05-0074.doc
257 Svenskt näringslivs remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 
258 SACO: s remissyttrande angående Ds 2002:56. 
http://www.saco.se/upload/doc_archive/2927.pdf. 2007-02-22. 
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8. Politiska partier bekänner färg? 
 

 

 

När den borgerliga regeringen vann riksdagsvalet 2006 förväntades de riva upp det gamla 

förslaget som skulle träda i kraft den 1 juli 2007, eftersom de i motioner och interpellationer 

frambringat den åsikten.259 Näringsdepartementet lämnade den 28 januari en promemoria, 

Bättre möjligheter till tidsbegränsade anställningar m.m., till 58 remissinstanser.260 Denna 

har inte ännu blivit publicerad, men remissvar finns att hämta på remissinstansers hemsidor på 

Internet. Ett lagförslag har blivit skickat på lagrådsremiss den 15 mars, men en proposition i 

frågan kommer inte publiceras förrän omkring mitten av april, vilket medför att denna inte 

kommer att kunna bli diskuterad i detta arbete. Å andra sidan ämnar jag, med hjälp av andra 

utsagor från regeringen visa den riktning propositionens förslag kommer att ta.  

 

 

8.1 Alliansens åsikter kring förstärkning och förenkling  
Det socialdemokratiska lagförslaget ansågs av moderaterna som radikalt nytänkande, vilket 

skulle komma att leda till negativa konsekvenser på arbetsmarknaden.261 Folkpartiet yttrade 

att förslaget inte underlättade för företag att anställa, vilket skapade en politik i fel riktning.262 

Det vill säga, enligt Folkpartiet, en politik som inte skulle komma att skapa fler arbeten. De 

stödde detta antagande genom att påstå att en god konjunktur, där exportintäkter ökar, 

exportindustrin går framåt samt där goda yttre omständigheter råder, inte borde kännetecknas 

av hög arbetslöshet.  

 

Av motioner framkommer att alliansen inte ansåg att det socialdemokratiska lagförslaget 

anpassats till flexibilitetsbehov.263 I en flerpartimotion264 förklarades att regelverket inte blivit 

förenklat eftersom dagens kunskapssamhälle innefattar fler tidsbegränsade anställningar där 

sådana anställningsformer måste ses som en bro mot tillsvidareanställningar och då inte kan 

begränsas till 14 månader utan måste utsträckas till 24 månader.  
                                                 
259 Se motion 2005/06:A8 och A9 samt riksdagens protokoll 2005/06: 126 
260 Andersson ”Olika syn på förändrade las-regler”, Dagens nyheter. 2007-01-28. 
261 Riksdagens protokoll 2005/06:126. 
262 Riksdagens protokoll 2005/06:126. 
263 Motion 2005/06:A8 och A9 
264 Motion 2005/06:A8 av fp, m, kd och c 
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Alliansen ansåg fortsättningsvis att en företrädesrätt som inträder efter sex månader skulle 

göra att arbetsgivare drar sig ifrån att anställa, vilket leder till att de som redan har det svårt på 

arbetsmarknaden, så som ungdomar och sjukskrivna, skulle komma att få det ändå svårare.265 

Dessutom skulle anställningstiden inte överskrida 6 månader hos de företag som är av mindre 

storlek och inte har kollektivavtal eftersom dessa inte skulle komma att kunna göra avsteg 

från lagen.266 Vidare ansågs att en tidsbegränsad anställning som övergår i en 

tillsvidareanställning genom företrädesrätt är i sin ordning så länge arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.267 Däremot skulle det inte vara i sin ordning att en 

tidsbegränsad anställd gör gällande sin företrädesrätt på en visstidsanställning så att det 

medför att tidsgränsen (14 månader) överskrids, och därav blir en tillsvidareanställning, som 

arbetsgivaren kanske inte kommer att ha behov av.  

 

Alliansen framhöll dock att förslaget om att införa ”fri visstidsanställning” var positivt.268 

Även alliansen ansåg att det fanns för många former av tidsbegränsade anställningar i lagen. 

Däremot var det debatter kring säsongsanställning. Den socialdemokratiska regeringen lät 

denna anställningsform ingå i begreppet ”fri visstidsanställning”, vilket alliansen var emot. 

Alliansen menade att socialdemokraterna inte tagit hänsyn till vare sig små företag eller 

medelstora företag vid det beslutet.269 Vissa företag måste anpassas till klimat och andra 

omständigheter. Dessutom kan företag som inte har kollektivavtal göra avsteg från lagen, 

vilket skulle komma att leda till att anställningarna skulle hållas under företrädesrättsgränsen, 

det vill säga under sex månader. Sådana mindre företag har mer sällan kollektivavtal då dessa 

ses som kostsamma åtgärder som inbegriper förhandlingar med fackliga organisationer, vilket 

dessa arbetsgivare kanske inte har någon erfarenhet av.  

 

8.2 Alliansens förslag  
Alliansen förväntades vid bildandet av regering 2006 presentera ett nytt lagförslag kring 

tidsbegränsade anställningar. De åsikter som är presenterade i flerpartimotionen270 visar den 

                                                 
265 Riksdagens protokoll 2005/06:126 samt Motion 2005/06:A8. 
266 Riksdagens protokoll 2005/06:126. 
267 Motion 2005/06:A9. 
268 Riksdagens protokoll 2005/06:126 samt Motion 2005/06:A8 . 
269 Riksdagens protokoll 2005/06:126. 
270 Motion 2005/06:A8. 
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riktning alliansens förslag tar. Ett lagförslag har skickats på lagrådsremiss.271 En promemoria, 

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m.m., har även lämnats ut på remiss, men 

denna har inte blivit publicerad för allmänheten. Däremot finns remissyttranden att ta del av. 

Av dessa framkommer att promemorian har samma riktlinje på lagförslag som motionen, och 

sedermera lagförslaget som skickats på remiss. Utifrån detta kommer förslaget att se ut som 

följande: 

 
• Fri visstidsanställning får gälla i sammanlagt upp till 24 månader under en ramtid av 5 år. Efter dessa två år ska 

anställningen övergå i en tillsvidareanställning. 

• Vikariat, säsongsanställning, visstidsanställning av dem som fyllt 67 år samt provanställning ska finnas kvar 

utöver fri visstidsanställning.  

• 12 månaders anställning av de senaste tre åren ger rätt till förtur. Rätten till förtur ska gälla i ett år.  

 

8.2.1 Remissyttranden  
Den 28 januari 2007 inbjöds 58 remissinstanser att lämna sina åsikter kring promemorian 

Bättre möjligheter till tidsbegränsade anställningar m.m.272 Förslaget, som presenterats ovan, 

var det remissinstanserna hade att beakta.273 Enligt Dagens Nyheter skulle remissvar 

verkställas i hög fart.274 LO framhåller, i förhållande till tidsaspekten, att tiden för remissvar 

var kort och att det påverkar huruvida ärenden kan behandlas ”på ett godtagbart sätt”275.  

 

LO fortsätter med att avvisa huvudförslaget i regeringens förslag.276 Detta rör tidsaspekten i 

förhållande till företrädesrätten som har förlängts i promemorian till 12 månader. LO hävdade 

att det gör att individer uppehålls i otrygga anställningar längre än de skulle i och med den 

tidigare lagen SFS 2006:440. SACO anser, även de, att företrädesrätten bör vara sex månader, 

som i det tidigare förslaget, eftersom arbetsgivare annars begränsar anställningskontrakt till 

12 månader för att undvika företrädesrätt.277 Vidare ansåg LO att den yttersta gränsen för 

visstidsanställning på 48 månader under en femårsperiod borde sättas till 36 månader.278 

                                                 
271 2007-03-15 
272 Andersson, ”Olika syn på förändrade las-regler”, Dagens Nyheter. 2007-01-28. 
273 Att förslaget i promemorian ser ut som det presenterade förslaget i kapitel 8.2 framkommer av remissvar från 
bland annat LO, SACO, Svenskt näringsliv samt Företagarna.  
274 Andersson, ”Las-ändring på snabbremiss”, Dagens Nyheter. 2007-01-02 
275 LOs yttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 1.  
276 LOs yttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 1. 
277 SACOs remissvar över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 3. 
278 LOs yttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 1. 
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Även SACO vill sätta en maxgräns på 36 månader för att undvika att olika 

visstidsanställningar kombineras i fyra år.279

 

Företagarna, å andra sidan, ansåg att 24 månader kan godtas som tidsbegränsning, men att det 

begränsar arbetsgivaren något då exempelvis en projektanställning kan komma att kräva en 

längre anställningstid.280 Svenskt näringsliv, däremot, hävdade att en kompensation för att 

tidsbegränsade anställningsformer minskar från elva till fem stycken måste ges varför 

tidsgränsen borde sättas till åtminstone 36 månader.281 Detta framförallt för att ”arbetets 

särskilda beskaffenhet” avskaffas och ersätts med ”fri visstidsanställning”. 

                                                 
279 SACOs remissvar över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 3. 
280 Företagarnas remissvar över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”, s. 2. 
281 Svenskt näringslivs remissyttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, 
m.m.”, s. 2.  
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9. Analys och slutsatser 
 
 
 
I denna avslutande del ämnar jag redogöra för trygghet och flexibilitet och då främst utifrån 

hur lagstiftarens tagit hänsyn till det. Jag tänker även ge min syn på flexibilitet. De två 

faktorerna, trygghet och flexibilitet ska sedan sammanvävas för att se huruvida lagstiftaren 

har kunnat kombinera de båda eller om de är separerade faktorer som strävar åt olika håll. 

Denna diskussion ges i ljuset av lagstiftarens resonemang om de båda begreppen flexibilitet 

och trygghet. På så vis vill jag återkoppla till min frågeställning huruvida lagstiftaren beaktat 

trygghetsbehov och flexibilitetsbehov i förhållande till rättsregeln om tidsbegränsade 

anställningsavtal, med betoning på projektanställning.  

 

9.1 Trygghet 
Detta arbete börjar inledningsvis med att förklara, att tidsbegränsade anställningsformer utgör 

en sekundärgrupp i förhållande till den tillsvidareanställda primärgruppen. De tidsbegränsade 

anställningarna befinner sig i en periferigrupp och anställningsformen är otrygg i jämförelse 

med den trygga kärnan, de fast anställda. Å andra sida finns tidsbegränsade 

anställningsformer, även om de bidrar till otrygghet, vilket gör att någon form av trygghet 

måste ges denna grupp förslagsvis genom lag. Lagstiftaren resonerar då som så, att 

tidsbegränsade anställningsformer finns på grund av att det finns behov av dem i samhället, 

och då speciellt inom vissa verksamhetsområden, men behovet får inte leda till att sådana 

otrygga anställningsformer missbrukas.  

 

Missbruk måste således genom lagregler förhindras. Hur dessa diskussioner har förts i 

förhållande till de olika ändringarna har jag tagit upp i detta arbete. Lagstiftarens resonemang 

under sjuttiotalet var, att tidsbegränsade anställningar inte kunde få samma skydd som en 

tillsvidareanställd, men i den mån samma lagar kunde användas för båda kategorier av 

anställda skulle de göra det. Exempelvis fick den tidsbegränsade anställda rätt till 

företrädesrätt. Under åttiotalet gjordes inga ändringar i lagen för att ändra skyddet. Detta kan, 

enligt mig, ha sin förklaring i att detta årtionde inte hade problem med arbetslöshet, vilket 

kommer att diskuteras mer i avsnitt 9.2.1. Regeringen framhöll, å andra sidan, att skyddet 
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motarbetades om tidsbegränsade anställningar användes i för stor omfattning. Detta hände 

under nittiotalets lågkonjunktur.  

 

Under dessa krisår uppkom, som jag ser det, problem med tidsbegränsade anställningar. Dessa 

anställningsformer ökade markant. Sverige befann sig i ett regeringsskifte 1994. Den 

socialdemokratiska regeringen tog återigen över makten efter den borgerliga perioden mellan 

1991 och 1994. Den borgerliga regeringen ansåg inte att de tidsbegränsade anställningarna 

skulle begränsas, eftersom dessa anställningar skulle hjälpa Sverige att bekämpa 

arbetslösheten. Visstidsanställningar skulle få företag, och då i synnerhet småföretag, att 

nyanställa. Det är enligt min åsikt en god tanke att arbeta för en minskad arbetslöshet, men 

om det är korrekt att välja att göra det genom att underlätta tidsbegränsade anställningar är 

diskutabelt. Det leder trots allt till fler otrygga anställningar som kanske skulle kunna ha 

undvikits och istället kunnat vara tillsvidareanställningar. En mer omfattande diskussion kring 

detta följer nedan i avsnitt 9.2.2.  

 

Den socialdemokratiska regeringen ändrade 1997 tillbaka vissa av de reformer den borgerliga 

regeringen gjort 1994. Egentligen handlade det inte om stora reformeringar den borgerliga 

regeringen gjort i skyddet, men de hade utökade tidsgränsen för tillfällig arbetsanhopning och 

provanställning. Angående projektanställning ansåg de att det inte skulle finnas fler 

begränsningar än vad lagen föreskrev och paragrafen ändrades inte. Enligt min åsikt, är det 

förunderligt att projektanställningen inte ändrades, eller de andra punkterna i 5 § LAS, om de 

ville undanröja hinder för att få lov att visstidsanställa. Det faktum att ingen ändring gjordes 

här får mig att tro att regeringens uppfattning var att det egentligen inte var svårt att nyttja 

tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningarnas ökning under nittiotalet får 

mig att tro, att missbruk av tidsbegränsade anställningar var möjligt, och att regeringen hellre 

ville ha fler sysselsatta än sysselsatta i trygga tjänster.  

 

Den följande utvecklingen av tidsbegränsade anställningar och dess reglering var och är mer 

inriktad på att ge sådana arbetstagare trygghet samtidigt som samhälleliga förändringar, och 

då flexibilitet, skulle och ska beaktas. Detta kommer att behandlas mer utförligt i senare delar 

av denna analys.  
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Alla tidsbegränsade anställningar uppfattas inte lika otrygga i en jämförelse dem emellan. Det 

finns en hierarki. 282 Överst på den skalan finns projektanställningen. Den tillfredställer i 

gällande rätt ett behov som är ”föranlett av arbetets särskilda beskaffenhet”. De bedriver 

någon form av arbete som normalt inte bedrivs i företaget, och det är ofta specialuppdrag av 

något slag. Projekt är även något som ses som viktigt och skapar framåtanda. Projekt ses som 

en process för en framtida utveckling. Detta skulle kunna vara en orsak till att projektanställda 

upplever sig mer behövda och således mer trygga i sin arbetssituation. Många andra 

tidsbegränsade anställningar fyller kanske inte ett sådant behov, utan kanske mer ett behov av 

tillfällig arbetskraft för olika anledningar som inte innebär att den tidsbegränsat anställda får 

någon betydande roll för företagets framåtanda eller utveckling. 

 

Vidare vill jag poängtera en annan aspekt i denna hierarki bland tidsbegränsade anställningar. 

Projektanställningarna domineras av män, medan andra tidsbegränsade anställningsformer 

domineras av främst kvinnor, men även ungdomar och personer med invandrarbakgrund.283 

Det kan vara så att visstidsanställningar erbjuds i större utsträckning till vissa kategorier och 

att detta kommer att kunna göra arbetsmarknaden än mer segregerad.284 Jag ser detta som ett 

problem med tidsbegränsade anställningar och något som borde beaktas av lagstiftaren, vilket 

jag inte anses ha gjorts. Samhällsfrågor bör diskuteras i förhållande till lagstiftning. 

 

9.2 Flexibilitet 
En sådan samhällsfråga som har tagit stor plats i detta arbete är begreppet flexibilitet. Jag har 

redogjort för hur arbetsmarknaden såg ut då lagändringar gjorts, för att sedan redogöra för 

begreppet flexibilitet, som anammats av samhället som rådande norm. Följande avsnitt 

kommer att behandla flexibilitet och då främst i förhållande till tidsbegränsade anställningar 

och dess lagreglering. 

9.2.1 En analys av sjuttiotalet, åttiotalet och nittiotalet 
På sjuttiotalet diskuterades inte begreppet flexibilitet i förarbeten till LAS. Det framkommer 

av senare utsagor, att sjuttiotalets LAS skapades i ett arbetsklimat där företag var homogena 

                                                 
282 Se hur den fastställts osv. i avsnitt 6.2.1. 
283 Wallette 2004, ”Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden”, s. 249. (förkortad och 
reviderad version av Wallette, M. 2004). Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 4, vintern 2004.  
284 Wallette 2004, ”Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden”, s. 260. (förkortad och 
reviderad version av Wallette, M. 2004). Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 4, vintern 2004.  
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och stabila, vilket har förändrats över tid.285 Under sjuttiotalet kände förmodligen inte 

lagstiftaren till begreppet flexibilitet, men framhöll ändå att rörlighet behövdes inom vissa 

verksamhetsområden. Jag upplever ändå, att lagstiftaren egentligen inte beaktade rörlighet i 

stor bemärkelse, främst på grund av att en anställningsskyddslag skulle skapas och det 

naturliga på arbetsmarknaden var tillsvidareanställning, varför dessa fick ett skydd genom 

LAS. Detta skydd gavs genom ett uppsägningsskydd och uppsägningstid, vilket inte kunde 

ges till tidsbegränsade anställningar, av naturliga skäl, eftersom en tidsbegränsad anställning 

avslutas efter att den avtalade tiden löpt ut. På grund av detta resonemang hamnade sådana 

anställningsformer lite i skymundan av lagstiftaren, är min åsikt. 

 

Inte heller under åttiotalet beaktades flexibilitet i någon större utsträckning vid lagreformen. 

Däremot framhölls att mediebranschen var ett område som kunde behöva använda sig av 

flexibla anställningar, men någon reglering för att underlätta för visstidsanställning inom 

denna bransch infördes inte. Å andra sidan påpekade regeringen redan i detta tidiga skede, att 

trygghet i anställningen ibland stod i motsats till rörlighet på arbetsmarknaden, och att lagen 

skulle vara en avvägning mellan dessa begrepp. Lagstiftaren ansåg även, att lagen måste vara 

anpassad till hur det ser ut i praktiken.  

 

Det gjordes inga större lagändringar kring tidsbegränsade anställningar under årtiondet. Min 

tanke kring detta är, att tidsbegränsade anställningar inte är vanliga eller blir missbrukade 

under högkonjunkturer, och därför behövs inga lagändringar vid sådana samhällssituationer. 

Åttiotalet var mer eller mindre blomstrande, och även om tidsbegränsade anställningar fanns, 

och i större utsträckning än på sjuttiotalet, så utgjorde de inte ett problem och skapade därför 

inte debatter. Arbetslösheten var inte så hög under åttiotalets reformering av LAS som under 

nittiotalet, och därför kan tänkas att många som var tidsbegränsat anställda var det för att det 

var mer eller mindre självvalt. Individer var kanske inte visstidsanställda för att arbetslösheten 

var så hög att de kände sig manade att ta en tidsbegränsad anställning istället för att vara 

arbetslös. När lagar inte skapar problem i samhället finns det ingen anledning att göra stora 

reformer kring dem. Däremot kan framtida problem beaktas, men eftersom åttiotalets ändring 

var såpass tidigt på årtiondet, 1982, antar jag, att nittiotalets problem inte var något 

lagstiftaren kunde förutse redan vid denna tidpunkt.  

 

                                                 
285 Ds 2002:56, s. 57. 
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1987 presenterades en flexibilitetsmodell, vilken skulle visa på att företag var flexibla. 286 

Däremot fick modellen inget större genomslag vid tidpunkten. Den blev snarare kritiserad för 

att inte vara statistiskt säkerställd. Däremot visar nittiotalet på en tendens till att flexibilitet 

hade blivit något av en ledstjärna för många företag. Årtiondet kännetecknades av 

lågkonjunktur, och detta medförde att arbetsgivare kanske kände sig osäkra för sitt företags 

framtid, vilket jag anser var en faktor som bidrog till att det kändes tryggare för arbetsgivare 

att visstidsanställa istället för att erbjuda en tillsvidareanställning. Rönnmar förklarar att 

ökningen av visstidsanställningar under nittiotalet visade att ett kvantitativt flexibilitetsbehov 

uppkom.287 Arbetsgivare hade behov av att anpassa organisationer till nittiotalets skiftande 

marknad, till en lågkonjunktur.  

 

Detta betyder att flexibilitet, som begrepp, fick sitt fotfäste i ett Sverige som befann sig i 

lågkonjunktur och ekonomisk nedgång, och inte under det ekonomiskt blossande åttiotalet. 

Däremot ses flexibilitet idag ofta som en nödvändighet i alla konjunkturer. Flexibilitet ses ofta 

som en företeelse som företag måste beakta för att ”hänga med” i utvecklingen mot 

globalisering, internationalisering och ny teknologi.288  

 

När Arbetslivsinstitutet presenterade sin utredning 2002 hade begreppet flexibilitet fått en 

sådan grogrund i samhället att det ansågs nödvändigt att beakta fenomenet vid lagregleringar. 

Begreppet synes, i Arbetslivsinstitutets ögon och för många andra, ha varit känt sedan en tid 

tillbaka, men inte lyfts upp nämnvärt i förhållande till lagstiftning inom arbetsrätten. 

Arbetslivsinstitutet ansåg därför att regleringen kring tidsbegränsade anställningar behövde 

omregleras med beaktande av flexibilitetsbehov på marknaden. Begreppet flexibilitet blev 

således känt även på det arbetsrättsliga området i och med Arbetslivsinstitutets utredning. 

Däremot tog det fyra år innan regeringen lade fram en proposition i ämnet, men sedan knappt 

ett halvår för alliansen att bestämma om reformering av den.   

 

Jag har ovan redogjort för huruvida lagstiftaren beaktat flexibilitet vid de tidigare 

lagreformerna. Jag anser att frågan är besvarad för årtiondena sjuttiotalet till och med 

nittiotalet. Min åsikt är dock, att det inte är dessa årtiondens förändringar som har den största 

betydelsen i förhållande till detta arbetes frågeställning. Dessa är mer en presenterad historik, 

                                                 
286 Se avsnitt 3.1. 
287 Se avsnitt 4.1, Rönnmar 2004, s 22.  
288 Wikman 2002, s. 2. 
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dock viktig för att få en bakgrundsbild till tidsbegränsade anställningars, och då speciellt 

projektanställningens, framväxt samt de förda resonemangen kring ändringar och 

anställningsformernas skiftande utbredning.  

 

Fortsättningsvis vill jag lägga tonvikten på de senaste förslagen, då flexibilitet började 

diskuteras i förhållande till lagstiftning. Min åsikt i frågan om lagstiftaren beaktat 

flexibilitetsbehov i de senaste förslagen är ambivalent. Jag skulle vilja uppehålla mig vid hur 

jag tror flexibilitet har blivit tolkat av lagstiftaren för att kunna besvara frågan. För att göra 

detta ska jag först ifrågasätta flexibilitet, utifrån det som framkommit av tidigare avsnitt samt 

även redogöra för mina åsikter.  

 

9.2.2 Flexibilitet – rådande norm? 
I många avseenden ses flexibilitet som något positivt som gör företag effektivare, lättare att 

driva och ger högre vinster. Flexibla företag anses behöva nya kunskaper och färdigheter in i 

företaget. De är snabbt föränderliga och ofta nischade. Marknadsförändringar och ny teknik 

kan tros ligga bakom en utveckling mot flexibla organisationer, eftersom det visar sig att 

sådana företag är kännetecknade av kundanpassad marknad, hård konkurrens och teknisk 

förändring. Å andra sidan kan noteras att flexibla företag inte är ett fenomen som har kunnat 

fastställas i empirisk forskning.289 Företeelsen grundas endast i olika fallstudier. Dessutom 

visar systematiska studier i Sverige att det endast är omkring en fjärdedel som kan 

karaktäriseras som flexibla organisationer.290

 

Denna diskussion om flexibla organisationers utbredning för mig in i en filosofisk tankebana. 

Om endast en fjärdedel av företagen bedriver flexibla organisationer så torde det vara 

missvisande att säga att flexibilitet är rådande norm i samhället. Flexibilitet skulle således 

kunna sägas vara ett värdeord.  Värdeord är inte en verklighet som kan placeras i tid och 

rum.291 Det skulle kunna vara så att begreppet är skapat för att ge en positiv förklaring på 

förändringar i samhället. Många förändringar är bra, men de kan även föra med sig negativa 

                                                 
289 Grönlund 2004, ”Organisationerna och flexibiliteten – behov, hinder och strategier i tre branscher”. 
Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 1, våren 2004, s. 6.  
290 Grönlund 2004, ”Organisationerna och flexibiliteten – behov, hinder och strategier i tre branscher”. 
Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 1, våren 2004, s. 6.  
 
291 Peczenik 2006, ”Den skandinaviska rättsrealismen” i Nergelius (red.) Rättsfilosofi - Samhälle och moral 
genom tiderna. Andra upplagan, s. 136. 
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konsekvenser. Genom att säga att förändringar sker i samhället på grund av flexibiliteten kan 

negativa förändringar erkännas en positiv klang.  

 

Den gällande rätten har viktiga samhälleliga funktioner. 292 Samhällsnyttan är grunden för 

rättsordningen och rättsutvecklingen.293 Den nu rådande uppfattningen skulle således vara att 

flexibilitet är samhällsnytta och att den gällande rätten ska anpassas till flexibilitet. Jag tror 

däremot inte att detta är en korrekt bild av samhället. Min åsikt är att flexibilitet inte är den 

totala samhällsnyttan. Jag håller med om att flexibilitet finns inom vissa områden i samhället, 

men inte att det är rådande norm. Detta skulle i så fall kunna innebära att om lagstiftaren har 

beaktat ett flexibilitetsbehov, men detta kanske inte är behovet för hela marknaden, så har 

lagstiftaren kanske inte sett till samhällsnyttan så som den faktiskt ter sig på marknaden.  

 

De resterande tre fjärdedelar av företag som inte är organiserade flexibelt kanske är i behov av 

annan samhällsnytta än flexibilitet. Jag tror dock att många arbetsgivare anser att de måste 

vara flexibla i viss mån, och därför använder sig av tidsbegränsade anställningar. Det betyder, 

att flexibilitet är lika med att anställa tidsbegränsat för många företag, eftersom de då infriar 

flexibilitet i sitt företag för att svara en flexibel marknad, som de ser det. Flexibilitet får ofta 

beteckningen av att vara en övergång från traditionella anställningsformer till tidsbegränsade 

anställningsformer.294  

 

Egentligen kanske det är en osäkerhet inför samhällsförändringar och okunskap om arbetsrätt 

som är faktorer till varför arbetsgivare använder tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivare, 

liksom många andra, kan känna en rädsla inför utvecklingen i världen som vi hör så mycket 

om dag in och dag ut. I denna utveckling ingår även begreppet flexibilitet. Arbetsgivare 

kanske känner en stress i att behöva vara beredda på att marknaden ska förändras 

rekordsnabbt. Även om de gör samma sak idag som tidigare, väntar de på att något kan hända, 

och då måste de vara beredda på något sätt. Detta något kanske är att ha tidsbegränsat 

anställda. Enligt en undersökning gjord av Företagarna anser företag att arbetsrättsliga regler 

är besvärliga och kostsamma.295 Detta kanske leder till att arbetsgivare inte vill låsa sig vid 

fastanställningar, utan hellre vill anställa tidsbegränsat, för att okunskapen säger att 
                                                 
292 Peczenik 2006, ”Den skandinaviska rättsrealismen” i Nergelius (red.) Rättsfilosofi - Samhälle och moral 
genom tiderna. Andra upplagan, s. 136. 
293 Peczenik 2006, ”Den skandinaviska rättsrealismen” i Nergelius (red.) Rättsfilosofi - Samhälle och moral 
genom tiderna. Andra upplagan, s. 136. 
294 Rönnmar (2004), s. 346. 
295 Se avsnitt 7.3. 
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tillsvidaretjänster innebär skyldigheter, och då kan arbetsgivare inte anpassa sig lika lätt om 

det, exempelvis, skulle gå dåligt för företaget.  

 

Om jag utgår ifrån att arbetsgivare ofta använder sig av tidsbegränsade anställningar på grund 

av osäkerhet för det föränderliga samhället, tycker jag, att det vore fel att satsa på småföretags 

nyanställning i lågkonjunktur som politisk fråga. I alla fall om vi diskuterar mängden 

tidsbegränsade anställningar. I en lågkonjunktur ökar antalet tidsbegränsade anställningar.296 

Detta stärker min åsikt att anse, att många företag anställer tidsbegränsat på grund av 

osäkerhet eller liknande faktorer, vilket gör att en satsning på småföretag i en lågkonjunktur 

skulle innebära fler otrygga anställningar. Det kanske inte skulle behöva vara nödvändigt för 

företaget att anställa på visstid, men osäkerheten tillsammans med möjligheten att göra det 

blir en enklare väg att välja. Dessutom kan även här tilläggas småföretagens, många gånger, 

bristande kunskap i arbetsrätt, som även den kan göra det enklare att anställa för visstid än 

för, som nämnts tidigare, en låst fastanställning.  

 

Jag menar inte att alla arbetsgivare använder tidsbegränsade anställningar på grund av 

osäkerhet, för lite kunskap i arbetsrätt eller liknande. Det finns fortfarande andra behov för 

tidsbegränsade anställningar utan att det är missbruk, exempelvis för att ersätta någon som är 

föräldraledig eller för att verksamheter är säsongsbetonade. Däremot vill jag understryka, att 

jag anser att sådana behov inte borde kallas för flexibilitet, på det vis jag uppfattar flexibilitet. 

Jag anser snarare att det kan vara ett tillfälligt behov av arbetskraft, som inte uppkommer på 

grund av globaliseringen, internationaliseringen eller ny teknologi, och således inte av 

flexibilitetsskäl.  

9.3 Kombination eller separation? 
För anställda ska flexibiliteten i företagen vara något som stärker den anställda och ger ett 

intressant arbete där mycket av arbetet utförs i team. Ordet flexibilitet blir förknippat med 

specialisering och nytänkande. Anställda i sådana företag ska således känna sig som 

specialister med framåtanda. Ett flexibelt företag har ofta behov av specialistkompetens och 

snabba förändringar. Om man ser till denna definition anser jag, att en projektanställning är 

det som infriar flexibilitet i företag. Med detta resonemang skulle man kunna argumentera för 

att lagstiftarens sätt att anpassa tidsbegränsade anställningar till flexibilitetsbehovet inte har 

tagit rätt väg. Istället kanske flexibilitetsbehovet skulle ställas mot just projektanställning.  

                                                 
296 Håkansson 2002, ”Anställningsformer och arbetsvillkor” i Hansen & Orban (red.), Arbetslivet, s. 303. 
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Enligt min åsikt har projektanställningen antytts vara ett svar på flexibilitetsbehov av vissa 

utredare på väg mot lag. Redan första gången flexibilitet och trygghet skulle förenas, det vill 

säga i och med Arbetslivsinstitutets utredning, var detta uppe som fråga. Det övervägdes då, 

huruvida en projektanställning skulle få ingås en längre tid än utredningens föreslagna 18 

månader. Förslaget ansågs tillslut inte nödvändigt, med motiveringen att de flesta företag då 

kunde säga sig vara i behov av projektanställningar, och då speciellt på grund av att många 

företag eftersträvar flexibilitet. Enligt min diskussion kring detta torde min åsikt vara den 

motsatta. Jag anser att en förlängning kring projektanställning, eller snarare en separation från 

de andra visstidsanställningarna, skulle vara befogad, eftersom denna anställningsform 

tillgodoser flexibilitet, och skyddet skulle då vara utformat för projektanställningen ensamt. 

Jag anser att bevaringen av rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” skulle förhindra att 

anställningsformen kan användas överallt. Jag tror att det finns många företag som inte skulle 

kunna motivera att de bedriver en flexibel organisation och således skulle de inte kunna 

använda en projektanställning.  

 

Däremot har jag förståelse för att resonemanget förs vid sådana tillfällen då en arbetsgivare 

vill utföra ett projekt för att undersöka något vid sidan av den naturliga verksamheten, utan att 

företaget för den skull är flexibelt organiserad i sin helhet. Jag ser inget som skulle hindra att 

en projektanställning skulle kunna tillåtas vid sådana tillfällen. Så länge rekvisitet är uppfyllt, 

det vill säga, att arbetet inte ska vara kopplat till det som normalt bedrivs. En projektanställd 

ska inte kunna anställas för att utföra uppgifter som är naturliga för företaget. Uppgifterna ska 

inte kunna särpräglas av arbetsgivaren så att det ska se ut som en projektanställning, så som 

Arbetsdomstolen har tolkat ”arbetets särskilda beskaffenhet” i AD 1984 nr 77.297 Däremot 

kanske ett mer restriktivt förhållningssätt skulle behövas i förhållande till rekvisitet ”arbetes 

särskilda beskaffenhet” för AD, så att missbruk skulle förhindras. Arbetsdomstolen framhöll 

själva att rekvisitet fick vidgade ramar i och med ändringen från ”arbetsuppgifternas särskilda 

beskaffenhet” till ”arbetets särskilda beskaffenhet”. 298

 

I övrigt anser jag, att Arbetslivsinstitutet förslag är bra i många delar. De ville att flexibilitet 

och trygghet skulle kombineras genom en förenkling och enhetlighet av regelverket. 

Tidsbegränsade anställningar skulle göras mer möjliga, men då skulle även osäkerhet och 

                                                 
297 Se avsnitt 3.2.  
298 Se avsnitt 3.3. 

 53



 

minskad trygghet kompenseras. I grova drag innebar förslaget att de olika punkterna i 5 § 

LAS skulle tas bort, vilket skulle göra att en visstidsanställning inte behövde motiveras av 

godtagbara skäl. En takregel för hur länge en arbetstagare fick vara anställd hos en 

arbetsgivare på ett visstidskontrakt skulle införas i lagen och när denna överskrids blir 

anställningsavtalet ett tillsvidareavtal. Skyddet skulle arbetstagaren få genom företrädesrätt 

och takregeln. Om arbetsgivaren inte följde detta ansåg Arbetslivsinstitutet att ett speciellt 

vederlag skulle utges.  

 

Detta vederlag tog inte den socialdemokratiska regeringen fasta på när de la fram sitt förslag 

på lag kring tidsbegränsade anställningar. I övrigt var deras förslag liknande 

Arbetslivsinstitutets. Näringslivsdepartementets arbetsgrupp framhöll, även de, att 

projektanställningen behövde en förlängning av takregeln och att rekvisitet ”arbetets särskilda 

beskaffenhet” skulle behållas. Regeringen var däremot inte av samma åsikt och förslaget togs 

inte med i lagförslaget. Deras motivering till att inte göra något undantag var kollektivavtalets 

roll. Lagen skulle fortfarande vara dispositiv och avvikelser kunde därför ingås.  

 

Både det socialdemokratiska förslaget och alliansens förslag innebär att när takregeln är 

överskriden blir anställningsavtalet en tillsvidaretjänst, så som Arbetslivsinstitutet föreslog. 

Det som skiljer de tre förslagen åt är tiden för takregeln. Inte helt oförväntat är alliansens 

förslag på tillåten tid i visstidsanställning längre tilltagen än det socialdemokratiska förslaget. 

Alliansens promemoria döptes till Bättre möjligheter för tidsbegränsade anställningar, m.m., 

vilket jag anser vara ett namn som ska få allmänheten, och framförallt remissinstanserna, att 

höja på ögonbrynen. Namnet tyder på att lagen inte skulle komma att begränsa för att få 

anställa tidsbegränsat, till skillnad från det socialdemokratiska förslaget, som ville förstärka 

skyddet för den tidsbegränsade arbetstagaren.  

 

Däremot är min åsikt att förslagen inte skiljer sig åt så markant att man kan säga att det ena 

förslaget är för att ta bort begränsningar för att få visstidsanställa, medan det andra är för att 

stärka skyddet för arbetstagaren. Det finns vissa delar som kommer att ändras, så som 

tidsregler för företrädesrätt och takregelns tid, vilka kan komma att ge ett sämre skydd för den 

tidsbegränsat anställda. Jag tror ändå att alliansen snarare valt titeln för att få de som var 

kritiska till socialdemokraternas förslag att bli mer positiva till detta förslag.  
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Jag anser vidare att alliansens förslag inte har beaktat flexibilitet mer än det 

socialdemokratiska förslaget. Enligt arbetslivsinstitutets skulle tidsbegränsade anställningar 

möta ett flexibilitetsbehov genom att sådana anställningar möjliggörs för alla företag genom 

att inte godtagbara skäl för en sådan anställning behövde motiveras. På detta sätt möjliggörs 

tidsbegränsade anställningar, en begränsning tas bort för att möta ett flexibilitetsbehov hos 

företag. Detta har både det socialdemokratiska förslaget och även alliansens förslag tagit fasta 

på. Därför anser jag att alliansens namn på promemorian inte ska härleda oss till att tro att de 

har beaktat flexibilitet i väldigt mycket större utsträckning.  

 

Skydd måste tillföras de tidsbegränsade anställda om en begränsning tas bort. Detta skydd ges 

då genom en tidsgräns för hur länge en tidsbegränsad anställning får pågå innan den övergår 

till en tillsvidaretjänst. Här skiljer sig de båda förslagen åt genom att socialdemokraterna ville 

ha en tidsgräns på 14 månader, medan alliansen ger förslag på 24 månader. Jag förstår deras 

resonemang om att möjliggöra tidsbegränsade anställningar för att möta ett behov av sådana, 

och att detta då måste kompenseras. Däremot är min åsikt inte helt i linje med dem, eftersom 

deras åsikt lutar åt att anse att flexibilitet skapas genom att skapa fler möjligheter till att 

anställa tidsbegränsat. Detta är, som nämnts tidigare, inte min åsikt. Tidsgränsen, å andra 

sidan, är något jag anser svarar ett samhälleligt behov. Tidsbegränsade anställningar skulle 

enligt visstidsdirektivet inte kunna ha rullande karaktär, eftersom att det många gånger är att 

missbruka tidsbegränsade anställningar. Genom att införa en tidsgräns anser jag att direktivets 

syfte blir bättre uppfyllt.  

 

Jag anser även att en lagfäst övergång till en tillsvidaretjänst efter tidsgränsens överskridande, 

skapar trygghetsskydd för tidsbegränsade arbetstagare. På detta sätt har lagstiftaren bakom de 

båda förslagen beaktat osäkerheten i en tidsbegränsad anställning. Det socialdemokratiska 

förslaget är, som nämnts, mer långtgående, eftersom de satt gränsen vid 14 månader. De 

skulle således kunna anses ha beaktat trygghetsaspekten mer än alliansen, som föreslagit en 

tidsgräns på 24 månader.  

 

Företrädesrätten är ett annat villkor som bidrar till en tidsbegränsad arbetstagares framtida 

trygghet. Jag anser att den socialdemokratiska regeringens förslag till en företrädesrätt som 

inträder efter sex månader var ett bra sätt att tillförsäkra ett skydd för visstidsanställda, 

eftersom arbetsgivare förmodligen inte frekvent skulle begränsa anställningstid till mindre än 

sex månader. Jag tycker tidsgränsen ger ett bra skydd för arbetstagaren och arbetsgivaren 
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skulle med stor sannolikhet inte behöva anställa någon utan att ha behov för det, eftersom det 

dessutom fortfarande krävs kvalifikationer för att kunna få en tjänst genom företrädesrätt. Den 

borgerliga regeringen ämnar ta bort tidsgränsen på 6 månader, och ha kvar 12 månader, vilket 

jag anser inte kommer att ge samma skydd. En arbetsgivare skulle då kunna tidsbegränsa 

kontrakt till elva och en halv månad utan att ha skyldigheter gentemot den tidsbegränsat 

anställda. Således anser jag, att den socialdemokratiska regeringen har beaktat 

trygghetsaspekten mer än alliansen även gällande företrädesrätten. 

 

Med denna diskussion som utgångspunkt, skulle jag vilja påstå att en kombination av 

flexibilitet och trygghet inte blivit uppfylld. Detta är min åsikt och den grundar sig på det 

faktum att jag inte tycker lagstiftaren beaktat flexibilitet på ett korrekt sätt. Lagstiftaren borde, 

enligt min mening, behållit projektanställning med dess rekvisit ”arbetets särskilda 

beskaffenhet” för att därigenom ha tagit hänsyn till flexibilitetsbehov. 

 

Resterande tidsbegränsade anställningsformer kan jag inte uttala mig specifikt om, eftersom 

jag har fokuserat detta arbete på projektanställning. Däremot skulle en utredning kring hur de 

olika tidsbegränsade anställningsformerna ser ut i kollektivavtal och i enskilda 

anställningsavtal skulle kunna ge en hänvisning till hur sådana anställningsformer används i 

praktiken. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för hur dessa borde vara lagstiftade. Det 

tror jag även skulle göra att lagen blev mer lättöverskådlig, eftersom den då skulle vara 

enhetlig med hur allmänheten är van vid att se dessa tidsbegränsade anställningsformer. 

Vidare anser jag att missbruk skulle kunna förhindras på detta sätt, eftersom lagstiftaren 

skulle se hur arbetsgivare hittar kryphål i lagen och utgå från detta vid skapandet av ny lag. På 

så vis skulle lagstiftaren ta hänsyn till flexibilitet, samt andra samhälleliga behov, vid 

skapande av lag kring tidsbegränsade anställningar. Då skulle lagstiftaren ta hänsyn till den 

verkliga samhällsnyttan.   

 

I kombination med denna samhällsnytta måste skydd ges i lag för att kompensera för 

otryggheten en tidsbegränsad anställning medför. Den projektanställda är mer trygg än andra 

tidsbegränsade anställningar genom att de är attraktiva på marknaden, har bättre 

kompetensutveckling och högre lön. 299 Detta får mig att tänka på flexicurity. Där 

kompenseras osäkerhet i anställningen med andra medel, så som bidrag. En tidsbegränsad 

                                                 
299 Se avsnitt 6.2.1. 
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anställning är otrygg, men projektanställningen kompenseras på andra sätt och upplevs då 

tryggare. Flexicurity är en modell som kombinerar flexibilitet och trygghet, och eftersom 

projektanställningen, enligt mig, har likheter med modellen, kombinerar även 

projektanställningen flexibilitet och trygghet. På grund härav vill jag för en sista gång 

poängtera att jag anser att det är projektanställningen som svarar för ett flexibilitetsbehov, och 

kanske inte de andra visstidsanställningarna. Jag vill även därför en sista gång påpeka, att 

projektanställningen med rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” bör vara kvar i lagen 

som en egen anställningsform.  

 

Om lagstiftaren hade beaktat projektanställningen som en egen anställningsform i LAS och 

behållit rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet”, så hade flexibilitet och trygghet 

kombinerats.  

 

 

 

 57



 

Källförteckning 
 
 
 

Offentligt tryck  
Propositioner 

Prop. 1973: 129. Förslag till lag om anställningsskydd, m.m.  

Prop. 1981/82: 71. Om ny anställningsskyddslag m.m.  

Prop. 1993/94: 67. Om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om          

 medbestämmande i arbetslivet  

Prop. 1996/97: 16. En arbetsrätt för ökad tillväxt 

Prop. 2001/02: 97.  Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och  

 arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.  

Prop. 2005/06: 185. Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och  

 föräldraledighetslagen.  

 

Annat riksdagstryck 

Betänkande 1999/2000:AU5 

Riksdagens protokoll 2005/06:126 

Motion 2005/06: A8 

Motion 2005/06: A9 

 

Betänkanden 

SOU 1973: 7. Trygghet i anställningen.  

Ds 2001: 6. Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven.  

Ds 2002: 56. Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv 

Ds 2005: 15. Förstärkning och förenkling, ändringar i anställnings- skyddslagen och  

 föräldraledighetslagen.  

 

 

 

 

 

 58



 

 

Remissyttrande  

Företagarnas remissvar över Ds 2005:15  
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202003/arbetsrä

tt_2003_04.pdf. 2007-02-22. 

 

 

SACO: s remissyttrande över promemorian ”Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt 

arbetsliv”  
http://www.saco.se/upload/doc_archive/2927.pdf. 2007-02-22. 

 

 

Svenskt näringslivs remissyttrande över Ds 2005:15 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf. 2007-02-22. 

 

 

Företagarnas remissvar över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, 

m.m.”. 
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202007/Remiss

var%20Tidsbegränsad%20anställning_07_01.pdf. 2007-03-19 

 

 

LOs yttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.”.  
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A5A2986960273D79C125727200538E50/$file/aremiss_tidsbegra

nsad_anstallning.pdf

 

 

SACOs remissvar över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, 

m.m.”.  
http://www.saco.se/upload/doc_archive/5164.pdf

 

 

Svenskt näringslivs remissyttrande över promemorian ”Bättre möjligheter till tidsbegränsad 

anställning, m.m.”.  
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00007/Remissvar_2006-257_7491a.pdf

 

 59

http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202003/arbetsr%C3%A4tt_2003_04.pdf
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202003/arbetsr%C3%A4tt_2003_04.pdf
http://www.saco.se/upload/doc_archive/2927.pdf.%202007-02-22
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/YTT2005-137_2696a.pdf
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202007/Remissvar%20Tidsbegr%C3%A4nsad%20anst%C3%A4llning_07_01.pdf
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Remisser/Remisser%202007/Remissvar%20Tidsbegr%C3%A4nsad%20anst%C3%A4llning_07_01.pdf
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A5A2986960273D79C125727200538E50/$file/aremiss_tidsbegransad_anstallning.pdf
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A5A2986960273D79C125727200538E50/$file/aremiss_tidsbegransad_anstallning.pdf
http://www.saco.se/upload/doc_archive/5164.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00007/Remissvar_2006-257_7491a.pdf


 

TCO:s remissyttrande angående Ds 2005:15. 
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/remissyttranden/2005/Y05-0074.doc

 

Rättsfallsregister 

AD 1975 nr 51  

AD 1975 nr 84 

AD 1976 nr 4  

AD 1976 nr 100 

AD 1984 nr 64  

AD 1984 nr 66 

AD 1984 nr 77 

AD 1994 nr 22 

AD 1999 nr 7 

AD 2002 nr 68 

AD 2003 nr 34 

 

 

EG-rätt 
Direktiv 

1991/383/EEG  

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete  

  undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 

 

 

Litteratur  
Andersson, B. ”Olika syn på förändrade las-regler”. Dagens nyheter. 2007-01-28. 

 

Andersson, B. ”Las-ändring på snabbremiss”. Dagens nyheter. 2007-01-02  

 

Brorsson, K. ”Allinser ser rött…”, Lag & Avtal. 8 juni -06 nr 6. 

 

Furåker, B. ”Arbetsmarknaden” i Hansen, L H & Orban, P (red.). Arbetslivet. Studentlitteratur  

 (Lund), 2002 

 60

http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/remissyttranden/2005/Y05-0074.doc


 

 

Grönlund, A. ”Organisationerna och flexibiliteten – behov, hinder och strategier i tre  

 branscher”. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 10, nr 1, våren 2004.  

 

Henning, A. Tidsbegränsad anställning. Juridiska föreningen i Lund, 1984. 

 

Håkansson, K. ”Anställningsformer och arbetsvillkor” i Hansen, L H & Orban, P (red.).  

Arbetslivet. Studentlitteratur (Lund), 2002. 

 

Göransson, H & Karlsson, A. Diskrimineringslagarna – en praktisk kommentar. Fjärde  

 upplagan. Norstedts Juridik AB, 2006.  

 

Karlsson, ”Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt”, Arbetsmarknad & Arbetsliv”,  

 Årg. 12, nr 3, hösten 2006. 
 

Levin, H. Arbetslöshet, tillfälliga anställningar och rörlighet på arbetsmarknaden i 1900- 

 talets Sverige. Institutet för Social Forskning (Stockholm), 1998.  

 

Nyström, B. EU och arbetsrätten. Norstedts juridik, 2002  

 

Nielsen, R. Europaeisk arbejdsret. Första upplagan. Jurist-og Økonomforbundets forlag,  

2003. 

 

Nielsen, R. EU-arbejdsret. Fjärde upplagan. Jurist-og Økonomforbundets forlag, 2006. 

 

Olofsson och Zavisic. Vägar till en öppnare arbetsmarknad. Arbetslivsinstitutet, 2006. 

 

Peczenik, A. ”Juridikens allmänna läror”, SvJT 2005. 
 

Rönnmar, M. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldiget. En komparativ studie av kvalitativ  

flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext. Juristförlaget i Lund, 2004. 

 

Vigneau, C. Fixed-term work in the EU : a European agreement against discrimination and  

abuse. National Institute for Working Life (Arbetslivsinstitutet), 1999. 

 61



 

 

Wallette, M. Temporary jobs in Sweden : incidence, exit, and on-the-job training.  

Nationalekonomiska institutionen (Lund), 2004. 

 

Wallette, M. ”Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden”. (förkortad  

 och reviderad version av Wallette, M. 2004). Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg.  

 10, nr 4, vintern 2004.  

 

Wikman, A. Temporära kontrakt och inlåsningseffekter. Arbetslivsinstitutet, 2002. (Ingår i  

serien arbetsliv i omvandling) 
 

 

Internetkällor 
”Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004”. Statistiska centralbyrån. 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1976-2004.pdf

2007-01-29.  

 62

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1976-2004.pdf

	 Förkortningar
	 
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Metod
	1.3 Avgränsning

	 2. Projektanställning regleras 
	2.1 Sjuttiotalets arbetsmarknad
	2.2 Anställningstrygghet
	2.3 Begränsningar
	2.4 Kollektivavtal 

	 3. Reformering av tidsbegränsade anställningsregler
	3.1 Åttiotalets arbetsmarknad
	3.2 Anställningstrygghet
	3.3 Begränsningar
	3.4  Kollektivavtal

	 4. Reformering av LAS i krisåren
	4.1 Nittiotalets arbetsmarknad
	4.2 Anställningstrygghet
	4.3 Begränsningar och kollektivavtal

	 5. Gällande rätt och EU:s påverkan
	5.1 Tidsbegränsade anställningar i LAS
	5.2 Diskrimineringsskydd
	5.2.1 Visstidsdirektivet
	5.2.2 Implementering av visstidsdirektivet


	 6. Reformeringsförslag för att kombinera trygghet och flexibilitet 
	6.1 Flexibilitet
	6.2 Trygghet
	6.2.1 Hierarki
	6.2.2 Tidsperspektiv

	6.3 Lagregeln, särregleringar och kollektivavtal
	6.4 ALI: s förslag på reformering kring tidsbegränsade anställningar

	 7. Förstärkning och förenkling
	7.1 Flexibilitet 
	7.2 Trygghet
	7.3 Remissinstansers åsikter

	 8. Politiska partier bekänner färg?
	8.1 Alliansens åsikter kring förstärkning och förenkling 
	8.2 Alliansens förslag 
	8.2.1 Remissyttranden 


	 9. Analys och slutsatser
	9.1 Trygghet
	9.2 Flexibilitet
	9.2.1 En analys av sjuttiotalet, åttiotalet och nittiotalet
	9.2.2 Flexibilitet – rådande norm?

	9.3 Kombination eller separation?

	 Källförteckning

