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Abstract 

In today’s society there are a number of employees who are hired for a limited time. This 

paper investigates the regulations regarding fixed-term employment and the relationship 

between this type of employments and the society. To focus on this work regulation regarding 

fixed-term employments must be investigated and also how these affect the individuals in 

Sweden. To gain a full understanding the paper also deals with how other countries within EU 

relate to how Sweden handles the regulation of the fixed-term employments. The 

development of the society is shortly treated to reach a deeper understanding about the needs 

of temporary employments in Sweden. In connection with the development of the society, the 

consequences are investigated how the application of fixed-term employments will affect the 

employees and the employers. Finally, the distributions of temporary employments among 

groups of individuals in the society are mapped. The foundation of this paper is mainly based 

on the relevant section of law, preparation work, legal cases and doctrines. The material will 

be completed with statistics on the number of fixed-term employments and the distribution of 

these in the society. 

 

The paper shows that it is easy for employers to hire an employee for a limited time. The 

paper also shows that there are two types of fixed-term employments for employees, where 

one is more favorable than the other. It is mostly women who have less favorable fixed-term 

employments, and most of these jobs are not freely chosen. Men are slightly over-represented 

in terms of more favorable fixed-term employments which are often freely chosen and have a 

positive impact on the wages. The conclusion of this reasoning is that many temporary 

employed women are mistreated. In order to achieve equality on the Swedish labor market, 

both women and men should be equally represented even in the less favorable fixed-term 

employments. 

 

 

 

Key words: fixed-term employment, temporary employment, the Council’s directive 

1999/70/EG, TCO, distribution of fixed-term employment in the community, employment 

status, employees in fixed term, equality.  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle finns det ett antal arbetstagare som har anställning på begränsad tid. Denna 

uppsats utreder regleringarna kring visstidsanställningar samt vilket förhållande som finns 

mellan visstidsanställningar och samhället. Fokus i detta arbete är att undersöka hur 

visstidsanställningar regleras och hur dessa inverkar på individer i Sverige. För att få full 

förståelse behandlar uppsatsen vidare EU:s syn på Sveriges reglering av visstidsanställda. 

Samhällets utveckling behandlas kort för att nå en djupare kännedom om behovet av 

visstidsanställningar i Sverige. I anslutning till samhällsutvecklingen undersöks konsekvenser 

för arbetstagare och arbetsgivare vid tillämpning av visstidsanställningar. Slutligen kartläggs 

fördelningen av visstidsanställningar bland grupper av individer i samhället. Underlaget för 

denna uppsats baseras främst på berörda lagrum, förarbeten, rättsfall och doktrin. Materialet 

kompletteras med statistik på antalet visstidsanställningar i samhället samt fördelning av 

visstidsanställningar i samhället. 

 

I uppsatsen har det framkommit att det är enkelt för arbetsgivare att anställa en arbetstagare på 

begränsad tid. Uppsatsen belyser att det finns två typer av visstidsanställningar där den ena är 

mer fördelaktig än den andra för anställda. Av uppsatsen framgår det att främst kvinnor har 

den mindre fördelaktiga visstidsanställningen, som inte är frivilligt vald. Män är något 

överrepresenterade vad gäller den mer fördelaktiga visstidsanställningen, som är frivilligt vald 

och har positiv inverkan på löneutvecklingen. En slutsats från detta resonemang är att många 

visstidsanställda kvinnor missgynnas. För att uppnå jämställdhet på den svenska 

arbetsmarknaden borde kvinnor och män vara lika representerade även i de mindre 

fördelaktiga visstidsanställningarna. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: visstidsanställning, tidsbegränsad anställning, Rådets direktiv 1999/70/EG, 

TCO, fördelning av visstidsanställningar i samhället, anställningsform, arbetstagare i 

visstidsanställning, jämställdhet. 
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1. Inledande kapitel 

Detta inledande kapitel är introduktionen för denna uppsats. Uppsatsen inleds med en presentation av ämnet. 

Detta följs av ett avsnitt som preciserar vilket syfte och vilka frågor som uppsatsen behandlar. Vidare presenteras 

metoden och valet av material, vilket i sin tur följs av en redogörelse för vilka avgränsningar som behövts göras 

under arbetets gång. Avslutningsvis presenteras en disposition för att klargöra upplägget för uppsatsen.  

 

1.1. Ämnespresentation 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen är under ständig granskning och förändring. Ett område 

inom svensk arbetsrätt som fått extra mycket uppmärksamhet under de senaste åren är 

användandet av visstidsanställningar. Regleringen av visstidsanställningar har av kritiker 

bedömts som den mest svårbegripliga delen i hela anställningsskyddslagen.
1
 Delvis har 

bestämmelserna påverkats från europarättsligt håll.
2
 De svenska lagstiftarna har genom åren 

förändrat och förtydligat förhållandena kring användandet av visstidsanställningar. Ett 

exempel på en ändring som genomförts är benämningen av visstidsanställningar. Från att 

benämnas som överrenskommen visstidsanställning till fri visstidsanställning som slutligen 

nu benämns som allmän visstidsanställning.
3
 I takt med att regleringen kring 

visstidsanställningar varit på tapeten har också samhället genomgått en förändring. Under 

senare delen av 1900-talet ökade antalet visstidsanställningar kraftigt i Sverige.
4
 Samhällets 

förändring och behovet av visstidsanställningar kan ha ett samband.  

 

På svenska arbetsplatser arbetar idag flertalet arbetstagare som inte har någon fast anställning. 

Totalt har 17 procent av alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden en 

visstidsanställning.
5
 Det är, i dagens samhälle, inte givet att få en fast anställning. En 

visstidsanställning kan bidra till en svagare position i samhället. Ofta är det kvinnor, yngre 

och invandrare som drabbas. Samtidigt är denna anställningsform ett viktigt komplement för 

                                                 
1
 Lunning, L och Toijer, G. (2010). Anställningsskydd – En lagkommentar. 10., (omarb. uppl.) Stockholm: 

Nordstedt juridik. s. 243. 
2
 Genom direktiv 1999/70/EG om ramavtal om visstidsarbete. Se hela ramavtalet i Bilaga 1. 

3
 Första ändringen genom Prop. 2005/06:185, andra ändringen genom Prop. 2006/07:111. 

4
 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv. s. 55-56. 

5
 Statistik från SCB Kortperiodisk sysselsättningsstatistik från det 3:e kvartalet år 2011. Utöver dessa 

visstidsanställda finns det en mängd visstidsanställda arbetstagare inom bemanningsbranschen, vilka inte är 

inräknade i denna statistik. 
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att täcka det behov av ökad arbetskraft som uppstår vid högkonjunkturer och då det råder brist 

på arbetskraft.
6
 Visstidsanställning är ett förhållande då en arbetstagare arbetar för en 

arbetsgivare endast under en begränsad tid. När denna tid löpt ut slutar arbetstagaren sin 

anställning utan att någon uppsägning genomförs.
7
 Med tanke på detta kan anställningsformen 

betraktas som otrygg för arbetstagare. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

I dagens samhälle har konkurrensen mellan företag blivit allt hårdare. En nyckel till framgång 

är att anställa personal som fungerar i enighet med företagets mål och visioner. Det krävs en 

personalstyrka formad efter företagets efterfråga på resurser. En efterfråga som kan variera 

under perioder. Som blivande personalvetare och eventuellt blivande arbetsgivare är det 

viktigt att vara väl insatt i hur man kan anpassa personalstyrkan efter behov. Tillämpning av 

visstidsanställningar är en aktuell anställningsform i sammanhanget. Syftet med detta arbete 

är format för att få en djupare kännedom och förståelse kring de rådande förhållandena 

gällande visstidsanställningar. Därmed blir syftet att undersöka regleringarna kring 

visstidsanställningar samt vilket förhållande som finns mellan visstidsanställningar och 

samhället. 

 

För att nå svar på syftet kommer detta arbete fördjupas i frågan om hur man i Sverige har valt 

att reglera visstidsanställningar. Efter en djupare vetskap om hur regleringarna ser ut på 

svensk nivå, kommer uppsatsen vidare undersöka hur EU-rätten förhåller sig till den svenska 

tillämpningen av visstidsanställda? Främst kommer detta bestå av en kartläggning av om EU 

har några riktlinjer och, om så är fallet, hur Sverige förhåller sig till dessa? Vidare kommer 

uppsatsen inta ett samhällsperspektiv. Med samhällsperspektiv menas i denna uppsats 

förhållandet mellan samhällets utveckling och behov av visstidsanställningar. Har det, i takt 

med samhällets utveckling, växt fram ett behov av att visstidsanställa personal på svenska 

företag? 

 

                                                 
6
 Ds 2005:15, Förstärkning och förenkling, ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. s. 

29. 
7
 Lunning och Toijer, s. 151. 
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I ett arbete som utreder förhållandena kring visstidsanställningar och anställningsformens 

förhållande till samhället blir det med en naturlig förankring intressant att undersöka för- och 

nackdelar med denna anställningsform. Hur ser dessa för- och nackdelar ut för både 

arbetstagare och arbetsgivare? Som bilvande personalvetare är det viktigt att ta hänsyn till 

både arbetsgivares och arbetstagares synvinkel, för att få en fullständig bild av förhållandena 

vid tillämpning av visstidsanställningar. Avslutningsvis kommer uppsatsen behandla frågan 

om vilka individer eller grupper i samhället som främst innehar visstidsanställningar i 

Sverige? En kartläggning av vilka som främst är berörda av anställningsformen kan bidra till 

att öka förståelsen kring förhållanden rörande visstidsanställningar. Utifrån dessa frågor 

kommer uppsatsens syfte besvaras på ett tillfredställande sätt.  

 

1.3. Metod och material 

För att nå syftet och besvara frågeställningarna kommer arbetet utföras enligt traditionell 

juridisk metod. För att följa denna metod fullt ut genomgås sex olika steg.
8
 Först handlar det 

om att hitta ett juridiskt problem och identifiera det. Reglering av visstidsanställningar och 

hur dessa inverkar på samhället är det problem denna uppsats kommer undersöka. För att 

fortsätta, enligt metoden, är nästa steg att hitta den rättsregel som i huvudsak är tillämplig. I 

detta fall handlar det om 5 § LAS. När dessa steg är genomförda blir uppgiften att utreda 

rättsregelns innebörd.  

 

För att förstå innebörden av rättsregeln kommer arbetet kräva en fördjupning i olika 

förarbeten som utarbetats vid lagändringar av 5 § LAS. Detta för att få reda på vad lagstiftarna 

haft för avsikt med rättsregeln. Samtidigt medför studier av förarbeten en insyn i hur 

lagstiftarna resonerat kring utformningen. För att få en tydlig bild kommer både propositioner 

som är utarbetade innan lagändringar men också utvalda promemorior utgivna av 

Arbetsdepartementets departementsserie studeras. Vidare har AD:s bedömning haft betydelse 

för regleringen av visstidsanställda. De fall från AD som presenteras i denna uppsats har valts 

ut genom två tillvägagångssätt. Det ena tillvägagångssättet innebär en kedjesökning där 

studerad litteratur angivit rättsfall. Rättsfallen har sedan genomgått ett urval där prioritering 

                                                 
8
 Lehrberg, B. (2010). Praktisk juridisk metod. 6., (omarb. uppl.) Uppsala: Institutet för Bank- och Affärsjuridik 

(IBA), s. 17 ff. 
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gjorts på rättsfall som är relevanta i förhållande till uppsatsens syfte. Det andra 

tillvägagångssättet har varit användning av sökmotorn Infotorg. Här har sökord som 

säsongsarbete, visstidsanställning och tidsbegränsad anställning använts för att hitta de 

rättsfall som behövts för att nå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna.  

 

Valet av material har utgått från i vilken grad de berör ämnet. Vald litteratur berör ämnet på 

ett sådant sätt att det kan tillgodose uppsatsens syfte och frågeställningar. Främst har doktrin 

använts. Vid val av material har prioritering, i så hög utsträckning som möjligt, varit på att 

använda uppdaterat eller i så hög grad som möjligt nyutgivet material. Detta är viktigt då det 

är till fördel för hållbarheten i uppsatsen. Vidare har regleringen rörande visstidsanställningar 

utvecklats och ändrats genom åren som gått. Därmed är det viktigt att valet av material 

granskas så det överrensstämmer med regleringar som gäller idag. Vissa av de utvalda 

källorna har en äldre datering. Dessa finns med då innehållet fortfarande är betydelsefullt och 

gällande. Vid val av material har hänsyn tagits till den hierarki som finns mellan olika 

rättskällors tyngd då det är viktigt att beakta det faktum att vissa rättskällor väger tyngre än 

andra.  

 

Den traditionella juridiska metoden blir inte tillräcklig med tanke på syftet och 

frågeställningarna som kräver en större utblick i samhället än vad metoden erbjuder.
9
 Med 

tanke på detta kommer metoden kompletteras med empiriskt material i form av bland annat 

statistik tagen från SCB. Anledningen till valet av just denna källa är att SCB har en hög 

dignitet och uppfattas som en oberoende och trovärdig källa. Ett användande av empiriskt 

material kan vara till fördel för att förbättra den juridiska argumentationen. Samtidigt som det 

ger en tydligare bild av hur verkligheten ser ut.
10

 Vidare motiveras ett användande av 

empiriskt material med att det kan bidra till ett reslutat som uppfattas som mer intressant.
11

  

 

                                                 
9
 Jag finner stöd för en samhällsvetenskaplig inriktning ibland annat Annika Bergs avhandling 

Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – en studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med 

komparativa inslag där hon valt att komplettera sin rättsdogmatiska metod med exempelvis 

samhällsvetenskapligt material och statistik, s. 27. 
10

 Sandgren, 2004-05, s. 309. 
11

 Sandgren, C. (2007). Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation. 2., 

(omarb. uppl.) Stockholm: Nordstedts juridik, s. 40 f. 
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I uppsatsen finns material från ett undersökningsresultat i en rapport utgiven av 

Regeringskansliets Globaliseringsområde. Rapporten är inte en rättsvetenskaplig 

undersökning men den har ett reslutat som ger ett bra bidrag till uppsatsen.
12

  

 

1.4. Avgränsningar  

Med anledning av den begränsning som finns både avseende tid men också utrymme, kommer 

det krävas att vissa avgränsningar görs. Detta eftersom kvalité prioriteras framför innehållets 

mängd i uppsatsen. Istället för att nämna lite av allt kommer arbetet fokuseras på väl utvalda 

delar inom området visstidsanställningar. Med anledning av detta blir en avgränsning att 

utesluta bestämmelser i speciallagar och hur dessa eventuellt har förändrats med tiden. Vidare 

kommer det inte finnas utrymme till att redogöra för reglering av inhyrd personal och hur 

bemanningsföretag styrs gällande visstidsanställningar.
13

 LAS första tillkomst och hur lagen 

utvecklats från år 1974 är inte heller hithörande då uppsatsen inte syftar till en historisk 

aspekt. Istället kommer uppsatsen främst fokusera på händelser och ändringar efter 

visstidsdirektivets tillkomst år 1999.
14

 Dock, för att få djupare förståelse, kommer vissa 

utvalda rättsfall från AD vara daterade innan visstidsdirektivet. Det finns en medvetenhet om 

att dessa rättsfall är av äldre rang men de har en betydelse som inte bör uteslutas. Anledningen 

är att grunden till förståelsen för regleringen av visstidsanställningar till viss del vilar här.  

 

1.5. Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel. Först detta inledande kapitel, som syftat till att 

introducera uppsatsens ämne samt presentera syfte och frågeställningar. För att klargöra för 

vilket material som valts att använda och varför samt på vilket sätt arbetets utförts presenteras 

ett avsnitt benämnt metod och material. För att vidare ringa in ämnet presenteras också ett 

avsnitt med avgränsningar vilket bidrar till att specificera ämnet ytterligare.  

 

                                                 
12

 Jag finner stöd för användning av andra vetenskapers reslutat i Sandgren, (2007), s. 43. 
13

 Över 60 000 arbetstagare var anställda i bemanningsföretag år 2010, enligt statistik från Bemanningsföretagen 

Almega och AB Handelns utredningsinstitut. 
14

 Rådets direktiv 1999/70/EG. 
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Det andra kapitlet innehåller en rättsutredning av hur Sverige valt att reglera 

visstidsanställningar. Kapitlet innehåller information om visstidsdirektivet, då detta direktiv 

haft betydelse för den svenska regleringen. I övrigt innehåller det andra kapitlet en 

fördjupning av 5 § LAS, praxis från AD samt andra lagrum vilka har betydelse vid reglering 

av visstidsanställningar.  

 

Efter ett kapitel om svensk reglering av visstidsanställningar går uppsatsen vidare in i ett 

kapitel som redogör för EU:s syn på reglering av visstidsanställningar. I detta kapitel belyses 

praxis från EU-domstolen för att bidra med en tydligare bild gällande innebörden av 

visstidsdirektivet. Det tredje kapitlet består också av en redogörelse för Sveriges 

implementering av visstidsdirektivet samt innehållet i en anmälan mot Sverige gällande 

fördragsbrott då visstidsdirektivet inte setts som uppfyllt av Sverige.  

 

I kapitel fyra övergår uppsatsen från EU-nivå till samhällsnivå. Här presenteras kort delar av 

samhällets utveckling och förändring. Vidare utreds om behovet av visstidsanställningar har 

växt fram. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar för- och nackdelar för både 

arbetsgivare och arbetstagare gällande tillämpning av tidsbegränsade anställningar. Detta följs 

av ett femte kapitel, vilket innehåller en redogörelse för hur visstidsanställningar fördelar sig i 

samhället. Fokus i kapitlet har varit fördelning i förhållande till kön och andra 

samhällsgrupper så som unga och funktionshindrade.  

 

När dessa fem kapitel presenterats övergår uppsatsen till ett avslutande kapitel. Detta sjätte 

kapitel består av ett avsnitt med analys och ett avsnitt med slutsatser. Analysen är uppdelad i 

olika delar efter de områden som tagits upp rörande visstidsanställningar. Detta i syfte att få 

en struktur i analysen. Analysen inleds med Sveriges reglering av visstidsanställningar, för att 

fortsätta med EU-rättens reglering, följt av en analys av samhällsutvecklingen. Avslutningsvis 

analyseras konsekvenser av visstidsanställningar för arbetstagare respektive arbetsgivare. 

Därefter analyseras fördelningen av anställningsformen bland individer i samhället.  
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För att presentera innehållets ursprung avslutas uppsatsen med en källförteckning. 
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Reglering av visstidsanställningar 

För att nå uppsatsens syfte kommer detta kapitel redogöra för Sveriges reglering av visstidsanställda 

arbetstagare. Först presenteras dock ett avsnitt om visstidsdirektivet. Detta eftersom Sveriges reglering av 

visstidsanställda har anpassats och formats efter bestämmelser från det så kallade visstidsdirektivet. Med naturlig 

förankring till det nämnda kommer även ställningstaganden vid Sveriges implementering av visstidsdirektivet att 

presenteras. Dock kommer en närmare presentation av implementeringen i kapitel tre. Kapitlet avslutas med 

praxis från AD och andra lagrum, än 5 § LAS, som reglerar visstidsanställningar. 

 

1.6. Visstidsdirektivet 

Det så kallade visstidsdirektivet, 1999/70/EG, är baserat på ramavtalet om visstidsarbete. 

Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att regeringen kan lagstifta om eller 

arbetsmarknadens parter kan införa mer fördelaktiga åtgärder för visstidsanställda 

arbetstagare än de som står stiftade i direktivet
15

. Ramavtalet slöts den 18 mars år 1999 

mellan tre branschövergripande organisationer nämligen UNICE, CEEP samt EFS.
16

 Parterna 

upprättade ramavtalet efter ett extrainsatt toppmöte i Luxemburg år 1997. Syftet med mötet 

var att få ett bättre samspel i konflikten mellan flexibla arbetstider och samtidigt ge trygghet 

för arbetstagare. Ramavtalet innehåller åtta klausuler.
17

  

 

Under mötet fastslogs att normen för anställning ska vara tillsvidareanställning men att det i 

vissa fall, både för arbetsgivare och för arbetstagare, finns ett behov och en vilja att använda 

visstidsanställningar. Enligt ramavtalet definieras, i klausul tre, en visstidsanställd som en 

arbetstagare vilken har ett avtal eller på annat sätt ett anställningsförhållande med en 

arbetsgivare. Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande under en viss tid, tills ett visst 

arbete är slutfört eller för andra motsvarande underlag arbetar för arbetsgivaren.
18

 Enligt 

klausul två gäller ramavtalet för arbetstagare som enligt medlemsstatens egna definitioner i 

lagar, kollektivavtal eller andra författningar har ett arbetstagarförhållande gentemot en 

arbetsgivare. Dock kan, genom kollektivavtal, medlemsstater undanta personer som är i 

                                                 
15

 Berg, A. (2008). Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie om svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag. Lund: Juristförlaget, s. 76. 
16

 Direktiv 1999/70/EG om ramavtal om visstidsarbete. Se hela ramavtalet i Bilaga 1. 
17

 Ramavtal om visstidsarbete, 18 mars 1999. Se Bilaga 1. 
18

 Ramavtal om visstidsarbete, 18 mars 1999. Se Bilaga 1. 
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genomförande av yrkes- eller lärlingsutbildning. Det är också tillåtet att undanta arbetstagare 

som genom sin offentliga anställning genomgår en av arbetsgivaren finansierad utbildning 

eller omskolning. Under toppmötet beslutades att ramavtalet skulle gälla för alla arbetstagare 

som är visstidsanställda. Arbetstagare som är uthyrda till arbetsgivare är undantagna 

ramavtalet och därmed visstidsdirektivet.
19

 

 

EU:s ställningstaganden vad gäller implementering av ett direktiv är att ”Ett direktiv ska med 

avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är 

riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet”.
20

 Vid prövning av nationell rätt ska det vid bedömning 

tas hänsyn till de direktiv som finns stiftade samt dess syften.
21

 Ramavtalets syfte, klausul ett, 

blev för det första att motverka diskriminering av visstidsanställda arbetstagare på 

arbetsplatser. Detta innebär, enligt klausul fyra, att om inget annat motiveras ska 

visstidsanställda behandlas lika fördelaktigt på arbetsplatser som tillsvidareanställda. För det 

andra var syftet att hindra missbruk av visstidsanställningar. Detta tillkom, i klausul fem, för 

att genom ramavtalet hindra förekomsten av arbetstagare som får visstidsanställningar 

staplade på varandra hos samma arbetsgivare. Vidare beslutades, enligt klausul 5, att 

visstidsanställda arbetstagare ska få information i fall då det uppstod en ledig tillsvidaretjänst 

hos arbetsgivaren.  

 

Enligt direktivet ska bestämmelserna senast den 10 juli år 2001 vara implementerat i nationell 

lag eller annan författning hos medlemsstaterna. Om implementering i lag inte sker ska 

medlemsstaterna ändå garantera att bestämmelserna finns reglerade, exempelvis genom 

kollektivavtal. För implementering genom kollektivavtal kan en medlemsstat få ytterligare ett 

års tid på sig för genomförandet. Men då på villkor att kommissionen underrättas om det 

rådande läget. Genomförandet av dessa nya bestämmelser får inte bidra till att skyddsnivån 

för arbetstagare sänks, enligt klausul åtta i den tredje punkten.
22

  

 

                                                 
19

 Ramavtal om visstidsarbete, 18 mars 1999. Se Bilaga 1. 
20

 Artikel 288 3 stycket FEUF. 
21

 Mål c-106/89, Marleasing. 
22

 Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete. 



17 

 

1.7. Ställningstaganden vid implementering av direktivet 

För att implementera visstidsdirektivet krävdes vissa ändringar i den svenska lagen vilka 

föreslogs träda i kraft den 1 juli år 2002. Främst behandlades frågan om förbud mot 

diskriminering av arbetstagare med en tidsbegränsad anställning.
23

 

 

I propositionen till lagändringen motiveras att ett förbud mot diskriminering av arbetstagare 

med tidsbegränsad anställning skulle genomföras mot bakgrund av bestämmelserna i 

visstidsdirektivet.
24

 Genom lagändringen garanterades dock inte att diskriminering kan 

förekomma i enskilda avtal eller kollektivavtal. Eftersom det måste finnas en vilja mellan 

parterna på arbetsmarknaden att genomföra en förändring av kollektivavtal fann regeringen 

det bättre att lagstifta om en tvingande lag där ett förbud mot diskriminering av 

visstidsanställda regleras. Detta för att säkra att förändringen genomförs.
25

 

 

Vad gäller visstidsdirektivets krav på att motverka missbruk vid tillämpning av flera 

visstidsanställningar staplade på rad ansåg Sverige att det redan fanns en bra reglering som 

motverkar missbruk. Detta mot bakgrund av, vid den tiden, gällande lag samt bestämmelser i 

kollektivavtal och praxis från AD. I propositionen vill lagstiftarna belysa att de tillsatt en 

utredning angående ett ökande av visstidsanställningar i Sverige vilken Arbetslivsinstitutet 

fått uppdrag att genomföra.
26

 Med tanke på denna utredning och den reglering som redan 

fanns, mot missbruk av visstidsanställda, beslutade regeringen att avvakta en lagändring i 

detta skede.
27

  

 

1.8. 5 § LAS 

Det lagrum som anger att det enligt svensk lag är tillåtet att anställa en arbetstagare på 

begränsad tid är 5 § LAS. Huvudregeln enligt LAS är att ett ”anställningsavtal gäller tills 

                                                 
23

 Prop. 2001/02:97, s. 1 ff. 
24

 Prop. 2001/02:97, s. 25. 
25

 Prop. 2001/02:97, s. 29-33. 
26

 Utredningen mynnade ut i en promemoria Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv. 
27

 Prop. 2001/02:97, s. 53. 
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vidare”.
28

 Trots huvudregeln hade 17 procent av alla arbetstagare i Sverige efter tredje 

kvartalet år 2011 en visstidsanställning.
29

 I denna statistik inräknas arbetstagare som har 

vikariat, säsongsanställning, projekt- eller objektanställning, anställningsstöd, provanställning 

men också andra former av tidsbegränsade visstidsanställningar.
30

  

 

Enligt 5 § LAS är det tillåtet att upprätta avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande 

tidsbegränsad anställning i fyra olika fall. Det ska antingen vara en allmän visstidsanställning, 

vikariat, säsongsarbete eller ett förhållande då arbetstagaren har uppnått en ålder på 67 år. I 5 

§ 2 st. LAS står det vidare att en arbetstagares anställningsform övergår till en 

tillsvidareanställning då denne varit anställd som vikarie i två års tid eller i en allmän 

visstidsanställning i två års tid. I båda fallen ska de två åren infalla under en femårsperiod hos 

samma arbetsgivare.
31

 Vidare kan arbetsgivare anställa arbetstagare på provanställning på 

maximal sex månader. Regler för denna tidsbegränsade anställningsform innebär att 

arbetsgivaren måste meddela sin arbetstagare om att anställningen avslutas innan prövotiden 

på sex månader löpt ut. I annat fall övergår provanställningen till en tillsvidareanställning.
32

  

 

1.9. Sveriges reglering av visstidsanställda 

Det var den 1 juni år 2007 som den nuvarande lydelsen av lagen trädde i kraft.
33

 Genom 

lagändringen lanserades begreppet allmän visstidsanställning som tidigare kallats för fri 

visstidsanställning. Den nya formuleringen ansågs bättre passande eftersom benämningen 

”fri” kunde misstolkas då anställningsformen har begränsningar.
34

 Dock finns det ingen 

närmare förklaring till innebörden av begreppet ”allmän” men tanken med benämningen 

förmodas syfta till att anställningen inte har några krav för ingående av anställningsavtalet.
35

 I 

förarbeten definieras en vikariatsanställning utifrån att denna endast får tillämpas mot 

”objektiva grunder”, vilket innebär att det ska vara ett vikariat för frånvarande personal. 

                                                 
28

 4 § LAS. 
29

 Statistik från SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik från det 3:e kvartalet år 2011.  
30

 http://www.scb.se/Pages/Standard____218190.aspx. 
31

 5 § LAS. 
32

 6 § LAS.  
33

 Prop. 2006/07:111, s. 22.  
34

 Prop. 2006/07:111, s. 25. 
35

 Lunning och Toijer, s. 265-266. 

http://www.scb.se/Pages/Standard____218190.aspx
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Arbetsgivare kan tillämpa allmän visstidsanställning i fall då det finns ett behov av extra 

personal men det inte handlar om ett vikariat för frånvarande arbetstagare.
36

  

 

Anledningen till införandet av den nya formen av visstidsanställningar var att, för arbetsgivare 

och arbetstagare, skapa mer överskådlig och enklare reglering. Trots att det nu blivit enklare 

för arbetsgivare att anställa arbetstagare på en begränsad tid är fortfarande normen att 

anställningsformen ska vara tillsvidare. Visstidsanställningens ökande behov har varit tänkta 

att täcka arbetstoppar och frånvaro som kan uppstå på företagen, alltså endast tillfälliga behov 

av utökad personalstyrka. Lagstiftarna har samtidigt haft som avsikt att en utökning av 

visstidsanställningar kan hjälpa ungdomar och andra människor som behöver bredda sin 

yrkeslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden. Högre flexibilitet på arbetsmarknaden 

kan gynna både unga och invandrare, vilka är grupper präglade av hög arbetslöshet.
37

 

 

Genom lagändringen den 1 juni år 2007 kom säsongsarbete att bli en ny tidsbegränsad 

anställningsform. Denna form av anställning blev genom lagändringen tillåten att använda i 

branscher där variationer i arbetsbelastning beror på säsong. Då det endast är en viss tid på 

året som extra personal behövs blev det nu tillåtet att använda en tidbegränsad 

säsongsanställning. Lagstiftarna menar att denna ändring skulle gynna småföretagare, unga 

men också glesbygden.
38

 Noterbart i sammanhanget är att benämningarna säsongsanställning 

samt projekt- eller objektanställning är visstidsanställningsformer vilka inte har samma 

benämning i lag. Säsongsanställnings motsvarighet i lagtext är säsongsarbete medan projekt- 

eller objektanställning inte benämns i svensk lagtext.
39

 Däremot finns benämningen av 

projekt- och objektanställning, som visstidsanställningsformer, omnämnda i rättsfall från 

AD.
40

 I rättsfall från AD samt i förarbeten tillämpas benämningen säsongsanställning.
41

 

 

Lagändringen den 1 juni år 2007 innebar en ändring i tidsfristen som arbetsgivare får lov att 

anställa på begränsad tid innan anställningen går över till en tillsvidareanställning. Regeringen 

                                                 
36

 Prop. 2006/07:111, s. 31-32. 
37

 Prop. 2006/07:111, s. 22. 
38

 Prop. 2006/07:111, s. 23-25. 
39

 5 § LAS. 
40

 Se AD 2005 nr 117 och AD 1992 nr 17. 
41

 AD 2007 nr 1 samt prop. 2006/07:111. 
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strävade efter att ge arbetsgivare möjlighet att lätt anställa personal under en ganska lång tid 

utan att de nyanställda direkt övergår i tillsvidareanställningar. Detta för att ge arbetsgivarna 

en större flexibilitet. Samtidigt menade lagstiftarna att det var till arbetstagarnas fördel att 

vara visstidsanställd under en längre tid med tanke på att denna anställningsform vanligen inte 

avbryts utan istället löper tills bestämt datum infunnits. Utifrån detta resonemang blev 

tidsfristen två år.
42

 

 

Därmed beslutades att en allmän visstidsanställning som varar över två år under en 

femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning. Anledningen till beslutet var att undvika ett 

missbruk där arbetstagare skulle gå mellan olika visstidsanställningar utan att få erbjudande 

om tillsvidareanställning. Detta förutsatt att det handlar om samma arbetsgivare under de två 

åren.
43

 Vidare bestämde lagstiftarna att det endast är den tid en arbetstagare varit anställd i en 

allmän visstidsanställning som ska räknas in i de två åren. Detsamma ska dock gälla då en 

arbetstagare varit anställd på en vikariatsanställning i sammanlagt två år under en 

femårsperiod. Även i detta fall ska de två sammanlagda åren innefatta samma arbetsgivare. 

När kraven är uppfyllda ska även denna anställning övergå till en tillsvidareanställning. Även 

detta beslut är mot grunden att säkerställa trygghet och undvika missbruk av 

vikariatsanställningar. Genom lagändringen hindras arbetsgivare att kombinera allmän 

visstidsanställning och vikariatsanställning då dessa i kombination efter fyra år övergår till en 

tillsvidareanställning. Här har regeringen även haft visstidsdirektivets reglering gällande 

missbruk i åtanke.
44

  

 

Det är endast för vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning som en omvandling till 

tillsvidareanställning omfattar. Säsongsanställningar kan fortgå under flertalet säsonger utan 

att någon förändring av anställningsform sker. Detsamma gäller för anställningar som har 

ingåtts med arbetstagare som uppnått en ålder på 67 år. Noterbart i sammanhanget är att 

denna omvandlingsregel, vilken ger visstidsanställda möjlighet till tillsvidareanställning, är 

dispositiv.
 45

 Detta framgår av 2 § 3 stycket LAS. Kollektivavtalsslutande parter får med stöd 

                                                 
42

 Prop. 2006/07:111, s. 27. 
43

 Prop. 2006/07:111, s. 28. 
44

 Prop. 2006/07:111, s. 27-31. 
45

 Lunning och Toijer, s. 267-268. 
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från det angivna lagrummet ta avsteg från både den femte och sjätte paragrafen i LAS genom 

bestämmelser i kollektivavtal.  

 

1.10. Praxis från AD 

AD har gjort vissa förtydliganden i frågor som har uppkommit gällande visstidsanställningar. 

Bland annat har frågan om när en arbetsgivare får anställa på vikariat klargjorts. För att det 

ska vara tillåtet att anställa på vikariat ska det föreligga någon form av personanknytning till 

ordinarie arbetstagare. Det har dock klargjorts att det är helhetsbilden som AD utgår från i 

prövningar om det är tillåtet att anställa på vikariat eller inte. Helhetsbilden ska, för att 

vikariaten ska vara tillåtna, totalt sett spegla den ordinarie personalsituation som föreligger.
46

 

Enligt praxis är det tillåtet att anställa en arbetstagare på vikariat trots att ordinarie 

arbetstagare fortfarande är i tjänst om det infaller exempelvis vid semestrar eller vid 

inskolningsperioder.
47

 

AD har i ett avgörande, AD 2002 nr 3, fått utreda förhållandena kring så kallade rullande 

vikariat. Frågan i målet rörde huruvida en renhållningsarbetare, som fått anställning på 61 olika 

vikariat hos samma arbetsgivare, blivit åsidosatt sina rättigheter om tillsvidareanställning enligt 

4 § LAS. Arbetstagaren hade först en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren men blev uppsagd 

från denna på grund av arbetsbrist. Direkt efter uppsägningen blev arbetstagaren anställd som 

vikarie hos arbetsgivaren. Vikariatsperioderna var på omkring fyra månader och arbetstagaren 

utförde samma arbetsuppgifter som då denne hade en tillsvidareanställning. Vid flertalet 

tillfällen följde vikariaten direkt på varandra. AD betonade att alla rättsfall gällande vikariat 

måste behandlas utifrån gällande omständigheter i det specifika fallet. Vidare påpekar AD att det 

har betydelse att det finns frånvarande personal då en vikarie sätt in men under en period, då 

arbetsuppgifter lärs in, är det tillåtet med vikariat trots att ingen personal är frånvarande. Vikariat 

behöver inte överensstämma helt med frånvarandes procentsats eller arbetsuppgifter då viss 

rotation får förekomma. Det är helhetsbilden av situationen som bedöms. Vad gäller vikariaten 

för arbetstagaren i målet hade arbetsgivaren inte brutit mot 4 § LAS. Detta mot bakgrund att det 

funnits frånvarande personal under största delen av tiden. Vikariaten ägde rum under en period 

mellan år 1993 till 1998. Vid den här tiden fanns ingen tidsgräns för hur länge en arbetstagare 

fick gå på vikariat utan det var endast huruvida vikariatet sågs som tillåtet som AD tog ställning 

till. 

 

                                                 
46

 AD 1985 nr 130. 
47

 AD 1978 nr 17 och AD 1977 nr 186. 
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En tvist i AD handlade om en vikarie som fått ett vikariat för en frånvarande arbetstagare. I 

anställningsavtalet stod det att hon var anställd för den frånvarande ordinarie arbetstagaren 

men att hennes visstidsanställning längst skulle gälla till ett visst utsatt datum. Frågan i tvisten 

gällde huruvida det var tillåtet att avsluta vikariens anställning då en ny ordinarie arbetstagare 

anställdes på tjänsten. Nyanställningen skedde efter att den ordinarie frånvarandes anställning 

löpt ut. AD gjort gällande att visstidsanställningar som denna är tillåtna samtidigt som det är 

tillåtet att bryta vikaries anställning då en ny ordinarie arbetstagare anställs på tjänsten.
48

 

Vidare har AD tydliggjort att arbetsgivare får anställa arbetstagare, vilka redan har 

tillsvidareanställning hos arbetsgivaren, på tidsbegränsad anställning. När den tidsbegränsade 

anställningen löpt ut återgår arbetstagaren till sin tillsvidareanställning. Visstidsanställningen 

kan i fall som detta exempelvis handla om ett utövande av andra arbetsuppgifter.
49

 

I AD 1997 nr 42 tydliggjordes omständigheterna kring dubbla anställningar hos samma 

arbetsgivare. Parterna i målet var å ena sidan Lärarförbundet, vilka representerade fyra av sina 

medlemmar, mot å andra sidan Söderhamns kommun. Arbetstagarna, som redan hade 

tillsvidareanställningar på kommunen, fick anställning på viss tid som rektorer samt 

utvecklingsansvarig.  Tillsvidareanställningarna som arbetstagarna innehade var gällande andra 

befattningar. Parterna i målet var eniga om att arbetstagarna haft en visstidsanställning på tre år 

men andra arbetsuppgifter samtidigt som de haft en tillsvidareanställning i samma kommun. 

Frågan i målet gällde huruvida det är tillåtet att ge en arbetstagare en anställning på viss tid då 

denne redan innehar en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare? Enligt AD är det tillåtet, 

för arbetsgivare och arbetstagare, att träffa avtal om visstidsanställning och då förklara 

tillsvidareanställningen som vilande. Tillsvidareanställningen ligger då vilande tills dess att 

visstidsanställningen löpt ut. Anställningsförhållandet som upprättats mellan parterna ansågs inte 

strida mot anställningsskyddslagen, LAS. Med bakgrund av det anförda blev utgången att 

Lärarförbundet fick betala Söderhamns kommun ersättning för rättegångskostnaderna.   

 

Det har uppstått frågetecken kring i vilka fall lediga dagar mellan arbetspass ska medräknas i 

anställningstiden. Enligt AD ska dagarna mellan två arbetspass inräknas i anställningstiden 

om arbetstagaren inte får lov att tacka nej till att komma in och arbeta. Har arbetstagaren, å 

andra sidan, frihet att självständigt välja när denne vill komma in och arbeta räknas inte 

dagarna mellan arbetspassen in i den totala anställningstiden.
50

 Från en tvist behandlad i AD 

framkom att en arbetstagare som arbetar endast fåtalet dagar under en period, som exempel 22 

                                                 
48

 AD 1990 nr 98. 
49

 AD 1997 nr 42. 
50

 Lunning och Toijer, s. 139. 
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dagar under sju månader, inte kan tillgodoräkna sig dagarna mellan arbetspassen vid 

beräkning av anställningstid. En arbetstagare ska i fall som detta inte räknas som anställd 

under perioderna mellan arbetspass då inget arbete utförts.
51

  

 

Vad gäller frågan om när det är tillåtet för arbetsgivare att anställa arbetstagare på 

säsongsarbete har AD i ett mål gällande arbete med slamsugningsbilar gjort vissa 

klargöranden. Mot bakgrund av att slamsugningsbilarna inte kunde användas vintertid var det 

tillåtet för arbetsgivaren att anställa arbetstagare på säsongsarbete. Detta eftersom 

tillsvidareanställningar skulle bidra till att företaget skulle bli tvungna att lägga ner sin 

verksamhet. AD hänvisar till naturens växlingar som reglerar tillåtenhet för tillämpning av 

säsongsanställning.
52

 I ett annat mål konstaterade AD att det var tillåtet att anställa 

byggnadspersonal på säsongsarbete då de utfört arbetsuppgifter som behövde genomföras 

under sommarsäsong.
53

 Vidare har AD klargjort reglering gällande provanställningar.  

Arbetstagare som redan arbetat hos en arbetsgivare får inte anställas på provanställning. AD 

har tydliggjort att provanställning är till för att pröva arbetstagare, vilket redan har gjorts om 

denna arbetat med samma arbetsuppgifter innan provanställningen.
54

 

 

1.11. Andra lagrum som berör visstidsanställda 

Det finns en rad andra lagrum i LAS som reglerar och påverkar förhållandena rörande 

visstidsanställda. Enligt 6 c § LAS står arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagaren om 

vilken anställningsform denne har. Om den tidsbegränsade anställningen är över en månad är 

arbetsgivaren, enligt bestämmelser i 28 § LAS skyldig att informera berörd 

arbetstagarorganisation om den nya anställningen.  

 

Enligt 15 § LAS ska arbetsgivaren informera om vilken som är den visstidsanställda 

arbetstagarens sista arbetsdag. Villkoren enligt lagrummet är att en arbetstagare som har varit 

anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren ska 
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informeras en månad innan en uppsägning sker. Vid korta anställningar, där besked inte kan 

lämnas en månad innan anställningens avslutande, ska det meddelas vid anställningens start. 

För säsongsanställda gäller, enligt andra stycket, att besked om inte fortsatt säsongsarbete 

kommande säsong ska lämnas senast en månad innan säsongsstart. Detta förutsatt att den 

säsongsanställda varit anställd sammanlagt i sex månader under en tvåårsperiod. Då en 

tidsbegränsad anställning upphör ska arbetsgivaren enligt 30 a § LAS meddela berörd 

arbetstagarorganisation. Den anställde och dennes arbetstagarorganisation har sedan, enligt 

andra stycket, rätt till överläggning i ärendet.  

 

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har enligt 25 § LAS rätt till företräde till 

återanställning. Detta lagrum gäller även visstidsanställda men då endast de som varit 

anställda i över tolv månader under tre års tid. Vid säsongsanställning gäller 

företrädelserätten, enligt lagrummet, efter att arbetstagaren arbetet minst sex månader under 

de senaste två åren. Här ställs dock ett krav på att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 

för arbetet. Däremot är arbetstagare som har uppnått en ålder på 67 år inte inkluderade i 

företrädelserätten enligt 33 § LAS. Om det uppstår lediga tillsvidareanställningar hos en 

arbetsgivare som har visstidsanställda ska arbetsgivaren informera de visstidsanställda 

arbetstagarna om detta enligt 6 f § LAS.  

 

Om arbetsgivaren frångått bestämmelserna i 4 § LAS och istället tidbegränsa anställningen 

kan arbetstagaren yrka på att anställningen ska gälla tillsvidare enligt 36 § LAS. Om en 

arbetsgivare frångår de regleringar som finns stiftade i LAS har arbetstagaren rätt till 

skadestånd enligt 38 § LAS. Visstidsanställda arbetstagare ska behandlas lika fördelaktigt 

som tillsvidareanställda i avseende både säkerhet och hälsa på arbetsplatser. Som exempel har 

den personliga skyddsutrustning som vissa arbeten kräver betonats. Behovet till reglering 

fanns då forskning visat att visstidsanställda arbetstagare i större omfattning varit med om 

arbetsplatsolyckor samt i högre utsträckning drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar.
55
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2. Europarättslig nivå  

För att nå uppsatsens syfte kommer detta kapitel behandla EU:s syn på Sveriges implementering av 

visstidsdirektivet. Frågan om Sveriges reglering av visstidsanställda samt implementeringen av det tidigare 

nämnda direktivet har skiljt sig åt. TCO motsätter sig den svenska regleringen och anser att Sverige inte har 

fullgjort sina skyldigheter enligt direktivet. Nedan kommer jag redogöra för hur problematiken har sett ut och 

hur EU ser på om Sverige fullgjort sina skyldigheter gällande implementering av direktivet. Först presenteras 

dock ett avsnitt där EU-domstolens förtydliganden om innehållet i visstidsdirektivet klargörs. 

 

2.1. EU-domstolen förtydligar visstidsdirektivet 

Medlemsstater i EU kan be om förhandsavgörande från EU-domstolen i frågor när nationell 

domstol behöver hjälp med tolkning av direktiv. Förhandsavgöranden ses som viktiga inom 

EU då de medför en enhetlighet inom unionen.
56

 EU-domstolen fick i ett förhandsavgörande 

utreda förhållandena som råder vid missbruk av visstidsanställningar. Bakgrunden till tvisten 

var att 18 arbetstagare på den grekiska mjölkorganisationen, Ellinikos Organismos Galaktos, 

inte fått förnyad tidsbegränsad anställning av deras arbetsgivare. I spetsen för arbetstagarna 

var en man vid namn Adeneler, därav målets benämning.
57

 

 

En central fråga i målet blev ett klargörande gällande vad som menas med ”objektiva 

grunder”
58

 för visstidsanställningar. EU-domstolen förklarade villkoren med att ”det avser 

precisa och konkreta omständigheter som är kännetecknande för en viss verksamhet och som 

därför kan motivera att på varandra följande avtal om tidsbegränsad anställning används i det 

särskilda sammanhanget.”
59

. Vidare förklaras att det kan handla om omständigheter för att det 

finns ”särskilda beskaffenheten hos de arbetsuppgifter som har föranlett avtalens ingående 

och av dessa uppgifters natur eller, i förekommande fall, av en medlemsstats strävan efter att 

uppnå ett berättigat socialpolitiskt mål.”
60

. Detta är kriterierna för att det ska var motiverat att 

använda visstidsanställningar istället för att tillsvidareanställa personal.
61
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En annan fråga i förhandsavgörandet från Grekland var innebörden av ”på varandra 

följande”
62

 vid missbruk av visstidsanställningar.
63

 Omständigheterna i Greklands fall var att 

det enligt nationell lag var tillåtet att påbörja en ny visstidsanställning när 20 dagar hade 

passerat efter den förra visstidsanställningen. Enligt EU-domstolen var detta i strid med 

visstidsdirektivets syfte, att hindra missbruk, och därmed inte en tillåten företeelse. 

Tillämpningen av 20 dagars mellanrum ansågs ingå i definitionen av ”på varandra följande”.
64

 

Enligt praxis från EU-domstolen är det däremot tillåtet att förnya en visstidsanställning om 

det gått tre månader mellan anställningarna. Det förtydligas att visstidsdirektivet inte tillåter 

ett missbruk där arbetstagare anställs tidsbegränsat fastän att arbetsgivaren egentligen har ett 

långvarigt behov av arbetstagaren. Om det går tre månader mellan anställningarna anses 

behovet inte vara långvarigt eller konstant.
65

  

 

EU-domstolen har gjort ytterligare ett tydliggörande gällande under hur lång tid det ses som 

tillåtet att tillämpa visstidsanställningar. Enligt EU-domstolen strider det mot direktivet att 

använda visstidsanställningar på en arbetstagare under åtta års tid.
66

 Vidare har det inte 

bedömts bryta mot direktivet då arbetsgivare anställer en arbetstagare på viss tid under tre års 

tid, med en gångs förnyande av visstidsanställningen. Detta ses inte som ett missbruk av 

visstidsanställningar.
67

 

 

2.2. TCO anmäler Sverige  

TCO anmälde Sverige till Europeiska kommissionen efter att Sverige genom proposition 

2006/07:111 genomfört vissa förändringar i LAS. TCO ansåg inte att förändringarna 

uppnådde de krav som ställts i visstidsdirektivet. Anmälan berörde två punkter i direktivet 

vilka TCO ansåg otillräckligt tillgodosedda. Dels handlade det om direktivets förbud mot att 

arbetsgivare staplar visstidsanställningar på varandra enligt ramavtalets klausul fem och dels 
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var det gällande att genomförandet av direktivet inte skulle ge arbetstagare en lägre 

skyddsnivå vilket står stiftat i ramavtalets klausul åtta i den tredje punkten.
68

 

 

I anmälan skriver TCO att Sverige ansett att befintlig lag redan tillgodosåg ett hinder mot 

missbruk av ett staplande av visstidsanställningar. I lagändringen år 2007 beslutade Sverige 

att stifta en ny form av visstidsanställning, allmän visstidsanställning. Denna form har inga 

krav för att användas. TCO menar i sin anmälan att denna nya form av visstidsanställning i 

kombination med vikariatsanställning och vidare en projekt- eller säsongsanställning kan 

medverka till ett sätt för arbetsgivare att kringgå lagen för att undvika tillsvidareanställningar. 

TCO ställer sig därmed kritiska till den nya anställningsformen med tanke på att den kan göra 

det lättare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Detta för att undvika att 

tillsvidareanställa personal, vilket TCO anser är ett steg i fel riktning med tanke på 

bestämmelserna i visstidsdirektivet.
69

  

 

Vidare skriver TCO i sin anmälan, gällande den tredje punkten i klausul åtta i ramavtalet, att 

genom den nya lagändringen som trädde i kraft år 2007 försämrades skyddsnivån för 

arbetstagare med visstidsanställningar. Detta eftersom lagändringen innebär att endast den 

faktiskt arbetade tiden räknas in i de två åren en arbetstagare ska vara anställd för att få övergå 

till en tillsvidareanställning. Innebörden av att lediga dagar inte räknas in blir att det tar längre 

tid för arbetstagaren att uppnå de två åren. Vidare menar TCO att skyddsnivån försämras 

genom att en arbetstagare kan vara anställd i fyra år utan att bli tillsvidareanställd. Detta 

eftersom det är tillåtet med en allmän visstidsanställning i två år följt av en 

vikariatsanställning i två år. Tidigare var det endast tillåtet med en period på tre år i en 

vikariatsanställning.
70

  

 

TCO påpekade, i sin anmälan, det faktum att det inte finns några tydliga regler kring hur 

användning av säsongsanställningar regleras. Enligt anmälan är kraven på säsongsanställning 
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att det ska vara säsongsmässig förändring som föranleder tillämpningen. Tidigare fanns en 

gräns på max sex månaders säsongsanställning under en tvåårsperiod. Genom lagändringen år 

2007 togs denna reglering bort och därmed menar TCO att skyddsnivån sänkts. Mot denna 

bakgrund menar TCO att Sverige har begått ett fördragsbrott genom att inte tillgodose alla 

bestämmelser i visstidsdirektivet.
71

 

 

2.3. Europarättens åsikt 

Europeiska kommissionen fick alltså in en anmälan från TCO angående anklagandet om att 

Sverige begått ett fördragsbrott. Europeiska kommissionen antog sig ärendet och begärde 

klargöranden från Sverige gällande innebörden av begreppet allmän visstidsanställning samt 

vilka krav som finns för fastställande av domstol att visstidsanställning lämpar sig bättre än 

tillsvidareanställning. Efter detta lämnades ett yttrande från kommissionen.  

 

Slutsatsen i detta yttrande blev att Sverige, i enighet med TCO:s yrkande, brister i 

lagstiftningen vad gäller en klar tidsgräns för hur länge det är tillåtet att använda vikariat och 

allmän visstidsanställning. Europeiska kommissionen ansåg att Sverige inte förhindrar att 

visstidsanställningar missbrukas eftersom det inte finns någon reglering för detta vad gäller 

anställningar i säsongsarbete eller för arbetstagare som uppnått en ålder på 67 år. Följden blev 

enligt Europeiska kommissionen att visstidsdirektivet inte införlivats i svensk lagstiftning.
72

  

 

2.4. Svenska regeringens åsikt  

Sverige svarade på kritiken från Europeiska kommissionen med ett klargörande av att 

visstidsdirektivet visst tillgodosetts. Sverige motsätter sig kritiken och menar att gällande 

lagstiftning hindrar ett missbruk av visstidsanställningar som staplas på varandra och att 
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arbetsgivare som bryter mot dessa regler tillrättavisas av domstol att betala skadestånd. 

Genom gällande lagar anses kravet uppfyllt och därmed också direktivet tillgodosett.
73

  

 

Efter den kritik som Sverige fått gällande missbruk av visstidsanställningar har Sverige 

upprättat en promemoria i Arbetsmarknadsdepartementets departementsserie. I denna 

motiverar Arbetsmarknadsdepartementet dagens lagstiftning gällande visstidsanställningar 

med att dagens moderna och flexibla samhälle kräver en arbetsmarknad som är likadan. Med 

detta menas en arbetsmarknad som är lätt och snabb att anpassa efter behov. Arbetsgivare 

behöver visstidsanställningar för att kunna tillgodose sitt personalbehov vid tillfälliga 

arbetstoppar. Vidare motiveras nuvarande lagstiftning med att denna underlättar för unga och 

arbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden då dagens krav är högt ställda för 

de som söker anställning. De menar att den höga arbetslösheten minskas genom 

visstidsanställningar. Samtidigt betonas att tillsvidareanställningar fortsatt är den 

huvudsakliga anställningsformen på svensk arbetsmarknad. I promemorian påpekas att det 

efter lagändringen genom propositionen 2006/07:111 införts en tidsbegränsning både gällande 

tidsgräns för vikariat men också för allmän visstidsanställning. I enighet med 

visstidsdirektivet förhindrar detta ett missbruk av visstidsanställningar. Svenska regeringen 

motsätter sig Europeiska kommissionens kritik och menar att den svenska lagstiftningen ger 

ett skydd för visstidsanställda likt det som eftersträvas i direktivet.
74

  

 

Trots att Sverige motsätter sig den kritik som framkommit från europarättsligt håll har det 

gjorts en bedömning att det finns ett behov av förtydligande av lagen. Detta för att klargöra 

rättsläget. Det ska framkomma direkt av lagtexten att det inte är tillåtet med missbruk av 

visstidsanställningar. Det ska vidare framgå att om ett missbruk föreligger ska den drabbade 

arbetstagaren genom domstolsförklaring få anställningen omvandlad till en 

tillsvidareanställning.
75

 I promemorian diskuterades lagstiftning om en tidsgräns för hur länge 

arbetsgivare får tillämpa visstidsanställningar på enskild arbetstagare. Med tanke på att det 
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inte framkommit några antydningar på att det förekommer problem med missbruk ser 

Arbetsmarknadsdepartementet detta som en överflödig åtgärd. Det påpekas att risken med en 

sådan tidsgräns skulle kunna bli att det ses som tillåtet att kombinera visstidsanställningar 

fram till tidsgränsen löpt ut, vilket bör undvikas.
76

  

 

Det har diskuterats om en annan åtgärd för att hindra missbruk av visstidsanställningar i den 

tidigare publicerade promemoria Förstärkning och förenkling, ändringar i 

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. Denna åtgärd innebar en gräns för 

antalet visstidsanställningar per företag. Förslaget, som dock ansetts motverka flexibilitet, var 

att upprätta en maxgräns för hur stor andel visstidsanställd av den totala personalstyrkan en 

arbetsgivare skulle få disponera. I resonemanget framkom att gränsen skulle kunna ligga på 

fem procent. En rimlig och tillämpbar nivå för gränsen ansågs dock svår att arbeta fram.
77

 

 

Mot bakgrund av visstidsdirektivet och Europeiska kommissionens kritik har 

Arbetsdepartementet arbetat fram ett förslag om ett förtydligande av 5 § LAS. Förtydligandet 

är i form av ett tillägg där det tydliggörs att en kombination av anställningsformer som 

definieras i 5-6 §§ LAS inte tillåts om anställningarna kan uppfattas som missbrukade. Om 

detta händer kan handlandet leda till att arbetsgivaren, på arbetstagarens begäran, av domstol 

döms till att omvandla anställningsformen till en tillsvidareanställning. Detta förslag ska 

enligt promemorian gälla från den 15 juni 2012.
78

 Det kan konstateras att förslaget inte ännu 

föranlett någon lagremiss eller proposition.
79
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3. Visstidsanställningar i samhället 

För att nå syftet med denna uppsats kommer detta kapitel redogöra för hur visstidsanställningar förhåller sig i 

samhället och konsekvenser för arbetsmarknadens parter. Detta kapitel kommer inledas med en kort beskrivning 

av en del i det svenska samhällets utveckling. Efter denna beskrivning kommer ett avsnitt med resonemang kring 

hur behovet av visstidsanställningar har växt fram i Sverige. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som utgår från 

arbetstagarens förhållande till visstidsanställningar, följt av ett avsnitt utifrån arbetsgivarens synvinkel.  

 

3.1. Samhällets utveckling 

Under 1970-talet skedde det förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Det stiftades en 

rad nya lagar bland andra MBL, år 1976, och LAS, år 1974. Detta bidrog till en stor 

förändring för den svenska arbetsrätten. Tidigare har Sverige i stor utsträckning präglats av att 

vara ett industrisamhälle. I detta samhälle fanns de trygga fasta anställningarna. Antalet 

arbetslösa ökade i takt med utvecklingen och samhället stod i förändring både vad gäller 

teknik men också förändrade mönster vid informationsintag och nätverksanvändande. Det 

utvecklades nya mönster för konsumtion och den traditionella industrin gick allt sämre.
80

  

 

Förändringarna som skett i samhället har medfört en ökad rörlighet både vad gäller 

produktion men också för kapital. Sveriges inträde i EU har haft inverkan på förändringarna. 

Många svenska stora företag har ingått koncernförhållande med andra utländska företag eller 

bolag. Genom allt mer globala tendenser bland svenska företag har också EU fått betydelse 

för förändringarna. Många av medlemsländerna i EU har samma valuta vilket har bidragit till 

ett steg mot en öppnare marknadsekonomi. Detta har samtidigt medfört en ökad konkurrens. 

En annan konsekvens är att klyftorna mellan arbetstagarna inom EU har ökat.
81

  

 

Det nya moderna samhället benämns ibland som ett risksamhälle. Anledningen är att 

arbetsgivare numera står mer ovissa inför framtiden då arbetsmarknaden genomgår ständig 

förändring. Vidare krävs en öppenhet för omstruktureringar men det är inte endast 

organisationer som ökat i rörlighet, utan även enskilda arbetstagare. Allt jämt med 
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utvecklingen har andelen visstidsanställda arbetstagare ökat. Individen eller arbetstagaren, i 

dagens samhälle, måste vara mer flexibel och anpassningsbar.
82

 En stor skillnad mellan 

dagens arbetstagare, jämfört med arbetstagare förr, är att de idag är klart mer självstyrda. 

Samtidigt är arbetstagare nu mer välutbildade. Förhållandena ställs mot att det också kvävs en 

högre kompetens och specialisering på arbetstagare.
83

  

 

I takt med denna förändring är det viktigt att den svenska arbetsrätten följer med i 

utvecklingen mot en ökad rörlighet. Samtidigt som arbetsrätten måste garantera trygghet för 

arbetstagarna.
84

 Studier har visat att reglering av arbetsrätt påverkar arbetslösheten i 

samhället. Sambanden innebär att en högre grad av reglerad arbetsrätt bidrar till positiva 

påföljder för de som redan befinner sig ute på arbetsmarknaden. Resultatet leder till långa 

anställningar. Det blir då svårare för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. Följden av 

detta blir långtidsarbetslöshet för redan arbetslösa individer.
85

  

 

3.2. Behov som växt fram? 

Det finns flera modeller för att förklara varför tidsbegränsade anställningar tillämpas mer och 

mer. Många av dessa har fokuserat på konjunktursvängningar eller på förändringar i struktur 

vad gäller ekonomi och arbetsliv. Det finns också en del som ser ett samband med regleringen 

av arbetslagstiftningen, som inverkande faktor till att arbetsgivare anställer på begränsad tid. 

Enligt en utredning från Näringsdepartementet är orsaken till tillämpningen av anställningar 

på begränsad tid ett samband mellan flera av dessa nämnda faktorer.
86

 

 

Utredningen betonades de omstruktureringar som ägt rum under slutet av 1900-talet, 

framförallt inom den offentliga sektorn. Omstruktureringarna har lett till att många 

organisationer har slimmats vilket i sin tur har bidragit till att öka behovet av 

visstidsanställningar. Detta eftersom en liten organisation, där det råder ett högt tryck på 
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arbetstagarna, har svårt att få de arbetstagare som arbetar heltid att arbeta ännu mer. Då 

trycket är som högst finns ett behov av visstidsanställningar. Många tidsbegränsade 

anställningar finns till för att täcka upp för frånvarande arbetstagare så som sjukskrivna eller 

föräldralediga.
87

  

 

Inom den privata sektorn finns det också en hög andel av visstidsanställda. Ofta är det tjänster 

så som städ eller underhåll vilka arbetsgivare hyr in. Arbetstagare anställda i projekt var en 

annan ökande form under 1990-talet.
88

 De svenska lagstiftarna har haft som mål att begränsa 

antalet visstidsanställningar eftersom en tillsvidareanställning bidrar till en ökad trygghet för 

arbetstagaren. Arbetsgivares omplaceringsskyldighet innan uppsägning är ett exempel på den 

trygghet som en tillsvidareanställd arbetstagare har men en visstidsanställd står utan.
89

 Trots 

att visstidsanställning kan bidra till en viss otrygghet finns det en vilja, inte bara från 

arbetsgivare utan också från arbetstagare, att bevara denna anställningsform.
90

  

 

Kraven på flexibilitet på företag i dagens samhälle kan förklaras utifrån en uppbyggd modell. 

”Det flexibla förtaget” har behov av ett antal fast anställd personal, vilka utgör grunden i 

företaget. Vidare finns visstids- och deltidsanställda, vilka enligt modellen bär på en allmän 

kompetens och har mindre anknytning till företaget. Avslutningsvis har ”det flexibla 

företaget” ett behov av inhyrd eller inlånad personal. Denna bild av företagets uppbyggnad är 

formad utifrån arbetsgivarens syn på behov av personal.
91

  

 

3.3. Arbetstagarens perspektiv på visstidsanställningar 

Det finns två grupper av arbetstagare som är visstidsanställda. Den minsta gruppen är ofta 

projektanställd. De är vanligen högutbildade och har frivilligt valt att arbeta på begränsad tid i 

ett projekt. Dessa arbetstagare byter ofta arbete som ett sätt att höja sin lön. Möjligheten finns 

på grund av att de besitter en kompetens som efterfrågas. Därmed har de makt att påverka sin 
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situation och ställning. Den andra gruppen, som också är den största, består av arbetstagare 

som inte frivilligt har valt att arbeta i en visstidsanställning. Denna grupp av arbetstagare är 

mer beroende och har en svagare ställning i samhället. Detta bidrar också till att de har mindre 

inflytande. En visstidsanställning för dessa arbetstagare innebär mer osäkerhet och mindre 

trygghet. Visstidsanställning bär med sig ett mindre skydd för arbetstagaren.
92

 Nedan 

presenteras mer ingående för- och nackdelar för visstidsanställda arbetstagare. 

 

3.3.1. Fördelar för arbetstagare 

Fördelarna med att ha en anställning på begränsad tid för arbetstagare är att det bär med sig en 

ökad möjlighet till att göra förändringar i sitt yrkesliv samtidigt som det innebär rörlighet. 

Dessa aspekter, möjlighet till förändring och rörlighet, ger omväxling vad gäller 

arbetsuppgifter, arbetsplatser, arbetskamrater och arbetsgivare. Möjligheterna till omväxling 

kan i sin tur bidra till att arbetstagaren upplever en tillfredställelse och utveckling samtidigt 

som det kan kännas stimulerande. Visstidsanställning kan ge arbetstagare en större möjlighet 

till självbestämmande och självständighet samtidigt som det bidrar till flexibilitet.
93

  

 

Vidare är det bättre att ha en anställning på viss tid än att gå arbetslös.
94

 Om en arbetstagare 

haft en lång visstidsanställning har denna, enligt 25 § LAS, företrädelserätt till återanställning. 

Här hamnar en visstidsanställd arbetstagare, som arbetat länge för arbetsgivaren, över en 

tillsvidareanställd arbetstagare på turordningslistan om den visstidsanställda har längre 

anställningstid. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan en renodlad visstidsanställd 

arbetstagare inte sägas upp av arbetsgivaren i förtid, innan den beslutade anställningstiden gått 

ut. I detta fall går den visstidsanställde arbetstagaren säkrare än den tillsvidareanställda. 

Arbetsgivare får dock säga upp visstidsanställda arbetstagare då det föreligger 

avskedsmässiga grunder som föranleder en uppsägning.  
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3.3.2. Nackdelar för arbetstagare 

Noterbart i samband med det nyss anförda är att arbetstagare som får erbjudande om en annan 

anställning under sin tidsbegränsade anställning kan få svårt att bryta sin visstidsanställning. 

Arbetsgivaren ska ha åsidosatt sina skyldigheter för att en renodlad visstidsanställd 

arbetstagare ska få bryta sin anställning.
95

 Andra nackdelar för arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning är att arbetstagaren får mindre kontroll över hur arbetet ska utföras. 

Vidare får visstidsanställda arbetstagare mindre betald kompetensutveckling av sin 

arbetsgivare. Visstidsanställningar bidrar samtidigt till ett sämre hälsotillstånd och många av 

dessa arbetstagare oroar sig i högre grad än andra över sin ekonomi.
96

  

 

I förarbeten finns det uttryckt en medvetenhet om det faktum att visstidsanställningar kan 

bidra till ekonomiska svårigheter. Som exempel nämns svårigheter att få låna på banken och 

möjlighet att köpa bostad.
97

 Visstidsanställningar kan medföra en ökad osäkerhet och en 

känsla av otrygghet samtidigt som stressen ökar. Det har visat sig att arbetstagare som arbetat 

i visstidsanställningar får en mindre social förmåga än de motsvarande tillsvidareanställda 

arbetstagarna har.
98

 Andra nackdelar som visstidsanställningar bär med sig är svårigheter att 

bilda familj och på andra sätt etablera sig i samhället.
99

 Vad gäller anställningsskydd har en 

visstidsanställd, som nämnts, rätt till företräde men visstidsanställda arbetstagare omfattas inte 

av omplaceringsskyldigheten. En skyldighet för arbetsgivare enligt 7 § LAS som endast 

tillämpas på tillsvidareanställda.
100

 

 

3.4. Arbetsgivarens perspektiv på visstidsanställningar 

Likväl som det finns för- och nackdelar för arbetstagare, med visstidsanställningar, gäller 

detsamma för arbetsgivare. Nedan presenteras för- och nackdelar utifrån arbetsgivares 

perspektiv. 
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3.4.1. Fördelar för arbetsgivare 

Fördelarna med visstidsanställningar för arbetsgivare är att det blir lättare med omställning i 

företaget. En arbetsgivare kan på ett enkelt sätt tillgodose det skiftande behov av arbetskraft 

som företaget har.
101

 Vidare innebär det ett mindre ansvar och kostnader gällande åtaganden. 

Arbetsgivaren har som exempel inget ansvar för arbetstagaren efter anställningens slut vad 

gäller rehabilitering eller nedsatt arbetsförmåga förorsakat av ålder eller sjukdom.
102

 Det har 

visat sig att arbetsgivare ofta ser positivt gällande rörlighet på arbetsmarknaden. När det 

kommer till frågan om rörlighet i arbetsgivares egen organisation kan det noteras att de vill 

behålla sin personal.
103

 

 

I en rapport utgiven av Regeringskansliets Globaliseringsområde presenteras två 

undersökningar som gjorts för att studera om det i Sverige finns något samband mellan 

rörlighet på arbetsmarknaden och produktivitet. Undersökningen är en så kallad ekonometrisk 

analys
104

 genomförd på högutbildade personer inom den privata sektorn.
105

 Resultatet i 

undersökningen visar på att rörlighet ökar produktiviteten. Detta eftersom kunskap sprids 

genom rörlighet på arbetsmarknaden.
106

 Detta är en annan fördel för arbetsgivare men också 

för samhället i stort.  

 

3.4.2. Nackdelar för arbetsgivare 

Nackdelarna för arbetsgivaren är att visstidsanställdas löner kan drivas upp vilket gör att det 

kan bli dyrt. Visstidsanställningar kan göra att arbetstagare känner mindre samhörighet med 

både den organisation som den arbetar i men också till sin arbetsgivare.
107

 Vidare är det 

kostsamt för arbetsgivare eftersom det måste genomföras en rekryteringsprocess. Här krävs 

det personal som får lägga ner arbete på att hitta den rätta kandidaten för den specifika 
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tjänsten. Inte nog med dessa kostnader, det tillkommer också andra kostnader, vilka inte är 

lika enkla att definiera. Det kan vara kostnader förorsakade av störningar i en kundkontakt, 

produktionsstörningar samt kostnader för frånvaro som kan uppstå innan den nya 

arbetstagaren börjat sin anställning på företaget.
108

  

 

En annan nackdel med att anställa en arbetstagare på begränsad tid är att det kan vara svårt att 

bryta denna anställning i förtid. Om arbetsgivaren inte anser att den tidsbegränsade 

arbetstagaren sköter sitt arbete som den ska får arbetsgivaren inte bryta anställningen innan 

den bestämda anställningstiden löpt ut. För att uppsägning ska vara tillåtet krävs grunder i 

likhet med de som ställs för avskedande. En arbetsgivare som trots detta säger upp en 

visstidsanställd arbetstagare kan bli skyldig att betala skadestånd.
109

 För att kringgå detta 

problem har en del arbetsgivare garderat sig genom att slå ihop en visstidsanställning och en 

tillsvidareanställning. I anställningsavtalet benämner arbetsgivare anställningen som att den är 

tillsvidare men att anställningen som längst gäller till och med ett visst datum. Genom att 

skriva på detta sätt i anställningsavtalet får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren då det 

föreligger saklig grund, i enighet med bestämmelser för tillsvidareanställda.
110

 Denna 

tillämpning har godkänts av AD.
111
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4. Fördelning av visstidsanställningar 

Nu har regleringen för visstidsanställningar beskrivits, både på europarättslig och nationell nivå. Det har också 

gjorts en kartläggning av behovet av visstidsanställningar i samhället. För att nå syftet med denna uppsats 

kommer detta kapitel undersöka hur visstidsanställningar fördelas i samhället. Fokus i detta kapitel kommer vara 

fördelningen mellan kön samt fördelning bland olika grupper i samhället. 

 

4.1. Visstidsanställningar i förhållande till jämställdhet  

Vid upprättandet av det ramavtal som ligger till grund för visstidsdirektivet har vissa allmänna 

överväganden gjorts. Bland dessa överväganden finns en punkt som handlar om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Här presenteras att mer än hälften av alla arbetstagare inom EU som 

har en visstidsanställning är kvinnor. Det meddelas att ramavtalet stiftas som en del i ett led 

för att nå mer rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män inom unionen.
112

 Efter det tredje 

kvartalet år 2011 innehar 19,8 procent av alla kvinnliga arbetstagare en visstidsanställning i 

Sverige. Siffran för männen ligger på 14,5 procent.
113

 

 

Även på nationell nivå, det vill säga i Sverige, har det gjorts vissa överväganden vad gäller 

visstidsanställningar i förhållande till kön. Inför lagändringen år 2007 resonerade lagstiftarna 

angående risken för om kvinnor skulle drabbas negativt av lagändringarna då dessa innebar att 

det blev lättare för arbetsgivare att visstidsanställda. Farhågorna fanns eftersom kvinnor redan 

var en stor grupp bland arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Vidare påpekades att 

många kvinnor stod utan arbete. En lagändring som bidrar till att det blir lättare att komma in 

på arbetsmarknaden, om kraven sänks, skulle gynna kvinnor utan arbete. Följden av detta 

skulle kunna bli att kvinnor får det bättre ekonomiskt. Lagändringen innebar en minskning för 

tillåten längd på vikariatsanställning innan denna övergår till tillsvidareanställning. En 

förändring till fördel för kvinnor då många kvinnodominerade yrken, så som inom vården, 

domineras av vikariatsanställningar.
114
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Kvinnor är överrepresenterade vad gäller visstidsanställningar både inom kommun och 

landsting i Sverige. Som exempel hade kvinnor 75 procent av alla visstidsanställningar på 

landstingen i Sverige under det tredje kvartalet år 2011. Kvinnor är dock samtidigt 

överrepresenterade, i förhållande till män, vad gäller antalet tillsvidareanställningar. Inom 

Sveriges landsting har kvinnor 81 procent av alla tillsvidareanställningar. Samtidigt är 78 

procent av alla som arbetar inom dessa två sektorer kvinnor. Fördelningen av visstidsanställda 

är betydligt mer jämn, mellan kvinnor och män, inom den privat och statlig sektorn. Den enda 

sektorn där män har fler andel visstidsanställningar än kvinnor är inom den privata sektorn. 

Här är visstidsanställningarna fördelade 51 procent på männen och 49 procent på kvinnorna. 

Vad gäller de tillsvidaranställda tjänsterna inom den privata sektorn innehar männen 64 

procent.
115

  

 

4.2. Visstidsanställningar och olika grupper i samhället 

I förarbeten kan det utläsas att personer som tillhör en samhällsgrupp av annat etniskt 

ursprung än svenskt är överrepresenterade vad gäller andelen visstidsanställningar. Med en 

medvetenhet om detta hoppas lagstiftarna, genom en förändring i lagen, lyckas förbättra 

förutsättningarna för att öka andelen av tillsvidareanställningar för dessa grupper.
116

 Det 

skrivs i förarbeten om hur visstidsanställningar kan var till fördel för både invandrargrupper 

och ungdomar i samhället. Detta eftersom kraven sänks när det blir lättare att anställa vilket i 

sin tur medför att dessa grupper har större möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden.
117

 

 

Funktionshindrade personer är en grupp individer i samhället som ännu inte nämnts i denna 

uppsats. Innebörden av att vara funktionshindrad har inte fullt ut definierats utan definitionen 

kan variera. I undersökningar som genomförs av SCB gäller definitionen ” ”att en person har 

någon fysisk eller psykisk sjukdom eller skada vilken i samspel med omgivningen vållar 

problem i den dagliga livsföringen” ”.
118

 I enlighet med andra arbetstagare på 

arbetsmarknaden har det även för denna grupp av arbetstagare skett en ökning av antalet 

visstidsanställningar. Ökningen för funktionshindrade arbetstagare har skett i samma 
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omfattning som det gjort för arbetstagare i övrigt. Funktionshindrade arbetstagare utan 

tillsvidaranställning har, då undersökningar genomförts, varierat till att ligga mellan 14 och 16 

procent.
119

 

 

En grupp där det, till skillnad från för funktionsnedsatta arbetstagare, skiljer sig från det totala 

snittet i avseende visstidsanställningar är gruppen ungdomar. I gruppen unga arbetstagare 

ingår personer med en ålder på mellan 16 år och 24 år. Denna grupp är väl disponerad vad 

gäller tillämpning av visstidsanställningar. År 2009 hade 52,9 procent av dessa arbetstagare 

en visstidsanställning.
120
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5. Avslutande kapitel 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka regleringarna kring visstidsanställningar samt vilket förhållande 

som finns mellan visstidsanställningar och samhälle. Utifrån detta syfte har uppsatsen djupare belyst frågor om 

hur man i Sverige reglerar visstidsanställningar och EU:s syn på detsamma. Vidare har arbetet utrett om 

samhällsutvecklingen bidragit till ett ökat behov av visstidsanställningar, hur konsekvenser av 

visstidsanställningar påverkar arbetsgivare och arbetstagare samt hur visstidsanställningar fördelar sig i 

samhället. Utifrån detta syfte och dessa frågor presenterar detta kapitel en analys av det redan anförda materialet. 

Analysen, av de olika områdena, följs av ett avsnitt där arbetets slutsatser presenteras.  

 

5.1. Analys av Sveriges reglering av visstidsanställningar 

Denna uppsats har undersökt hur regleringen av visstidsanställda arbetstagare förhåller sig på 

den svenska arbetsmarknaden. För att uppnå struktur följer en analys av den svenska 

regleringen uppdelad i tre delar nämligen tidsbegränsade anställningsformer, tidsgränsen för 

visstidsanställningar samt vilka dagar som räknas in i den totala anställningstiden vid 

beräkning av tidsgränsen.  

 

5.1.1. Tidsbegränsade anställningsformer 

Enligt huvudregeln ska en anställning gälla tillsvidare. 17 procent av alla arbetstagare på den 

svenska arbetsmarknaden har dock en anställning som är på begränsad tid. I 5 § LAS, som 

reglerar visstidsanställningar, nämns de tillåtna tidsbegränsade anställningsformerna som 

allmän visstidsanställning, vikariatsanställning, säsongsarbete samt arbete efter 67 års ålder. I 

uppsatsen har det framkommit att det på arbetsmarknaden också finns andra benämningar 

vilka innebär en anställning på begränsad tid. Det handlar om säsongsanställning vilken enligt 

uppsatsen anses likställas med benämningen säsongsarbete. Projekt- och objektanställning är 

andra förekommande anställningsbenämningar vilka inte nämns i lagtext. Utefter hur det 

tillämpas kan de inräknas som en form av allmän visstidsanställning. Anledningen till varför 

benämningar använd som inte finns skrivna i lagtext kan vara för att frambringa en tydlighet. 

Benämningen allmän visstidsanställning kan medföra oklarheter då begreppet allmän 

visstidsanställning har en öppen och vid innebörd. För att ringa in en anställning och göra 

innebörden tydligare för både arbetsgivare och arbetstagare kan exempelvis användandet av 
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benämningen projektanställning underlätta. Dock är inte alla anställningar specifika till att 

arbeta i ett projekt med en tydlig början och ett tydligt slut. Om det i lag skulle finnas 

benämningar med denna specifika innebörd skulle det medföra ett behov av fler former än 

endast de fyra som idag står stiftade i lagen. Detta för att alla branscher och former av 

tidsbegränsade anställningsformer ska representeras. Nuvarande benämning, allmän 

visstidsanställning, är tillämpbar inom alla branscher och sektorer i samhället. Det är denna 

bredd som gör anställningsformen effektiv och användbar på arbetsmarknaden, vilket gör 

benämningen motiverad till att använda i lagtext. 

 

Enligt 6 § LAS är det vidare tillåtet att provanställa en arbetstagare på sex månader. Om inget 

annat meddelas under provanställningstiden övergår denna anställningsform till en 

tillsvidareanställning efter de sex månaderna löpt ut. Det finns dock en möjlighet för 

arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal tillåta provanställningar längre än sex 

månader. Detta måste förhandlas fram men troligen tillåter en del kollektivavtal antingen en 

längre provanställningsperiod eller en möjlighet till förlängning av redan påbörjad 

provanställning. AD har klargjort att det inte är tillåtet för en arbetsgivare att anställa 

arbetstagare på provanställning om arbetstagaren redan har arbetat hos arbetsgivaren. Detta 

gör att arbetsgivare inte kan kombinera en redan genomförd visstidsanställning med en 

följande provanställning. Handlandet skulle strida mot AD:s bedömning i frågan.  

 

Vad gäller krav för ingående av allmän visstidsanställning har det i uppsatsen framkommit att 

det inte finns några uppställda krav för ingående av denna anställningsform. 

Anställningsformen är flexibel i sin tillämpning och sågs vid införandet som ett bra 

komplement för arbetsgivare vid tillfälliga arbetstoppar, där tillfälligt behov av utökad 

personalstyrka behövs. Det skrivs att många visstidsanställningar användas då ordinarie 

arbetstagare är sjukskrivna eller föräldralediga. Det kan tänkas att så inte är fallet. Med tanke 

på den nivå på 17 procent visstidsanställningar i Sverige är det nog snarare endast en del av 

visstidsanställningarna som kompenserar sjukskrivna eller föräldralediga. Den största delen är 

troligen anställd på grund av en ökad arbetsbelastning eller arbetstoppar. Företaget har fått in 

en extra order eller på annat sätt fått en ökad belastning. Det är svårt att veta under hur lång 

tid det utökade behovet kommer kvarstå. Då varaktigheten för behovet är osäkert används 

visstidsanställning för att täcka det ökade behovet.  
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Till skillnad från allmän visstidsanställning, som inte har några specifika krav för ingående, 

finns anställningsformen vikariat. För ingående av vikariatsanställning krävs ”objektiva 

grunder”. I denna uppsats har det framkommit att detta innebär ett krav på frånvarande 

ordinarie personal, vilken vikarien ersätter. Vid en djupare inblick har det dock visat sig att 

det är företagets helhetsbild som AD kartlägger vid bedömning om huruvida det föreligger 

”objektiva grunder” vid vikariatsanställning. Det är tillåtet att anställa på vikariat då det 

handlar om en inskolningsperiod eller vid semester trots att ordinarie arbetstagare fortfarande 

arbetar kvar. Detta kan ses som en självklarhet eftersom vikariat annars skulle kunna bära 

med sig ett rubbat flow i arbetet, produktionsbortfall och minskad effektivitet i gapet som 

skulle bli mellan när den ordinarie arbetstagaren slutar och vikarien kommit igång i sitt arbete. 

Eftersom det är tillåtet med en inskolningsperiod då den ordinarie arbetstagaren har möjlighet 

att lära upp den nya vikarien drabbas inte arbetet i samma utsträckning.   

 

Det har vidare visat sig att det är tillåtet att bryta en vikaries anställning om den ordinarie 

frånvarandes tjänst övertas av en ny ordinarie arbetstagare, det vill säga att en nyanställning 

har skett. De ”objektiva grunderna” för ingående av vikariat kan ses som vida och 

bedömningen från AD gällande helhetsbild kan bidra till att det blir lättare att anställa på 

vikariat. Kraven blir alltså mindre, i varje fall för en stor arbetsgivare. Detta mot bakgrund av 

att stora arbetsgivare med största sannolikhet ofta har någon arbetstagare frånvarande med 

tanke på dess omfattning. Helhetsbilden visar då ett bortfall, vilket öppnar för möjligheten att 

anställa arbetstagare på vikariat. För små arbetsgivare blir detta handlande svårare då en 

mindre personalstyrka troligen mer sällan har konstant frånvarande personal.  

 

5.1.2. Tidsgräns för visstidsanställning 

Enligt nu gällande lag är det endast tillåtet med allmän visstidsanställning i två år under en 

femårsperiod innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller för 

vikariatsanställning. Problematiken gällande denna reglering är att lagen inte förbjuder en 

kombinering av dessa båda anställningsformer, vilket gör det möjligt att anställa en 

arbetstagare under fyra års tid utan krav på tillsvidareanställning. Genom ytterligare ett steg i 

att undvika tillsvidareanställning, kan arbetsgivare efter dessa fyra år anställa arbetstagaren på 



44 

 

säsongsarbete. Här finns det dock ett krav på att verksamheten, beroende på säsong, har 

variationer i arbetsbelastning. Kraven för ingående av säsongsarbete är som nämnts 

variationer i arbetsblastning beroende på säsong. Detta krav kan uppfattas som diffust då 

många verksamheter har variationer vad gäller arbetsbelastning under ett år. Det självklara 

säsongsarbetet är som exempel jordgubbsplockning på sommaren eller julgransförsäljning i 

juletid. Frågan blir mer oklar när det kommer till exempelvis arbeten med turism i Stockholm. 

I Stockholm finns det turister året om, kan det då sägas att det är säsong året runt? Ett annat 

exempel är arbete på en skola, då två säsonger kan vara hösttermin och vårtermin eftersom det 

endast är då som eleverna är där. I denna fråga har AD bedömt att det varit tillåtet för 

arbetsgivare att säsongsanställa arbetstagare vid arbete med slamsugningsbilar, som inte gått 

att arbeta med vintertid. AD har också tillåtit säsongsanställning vid byggnadsarbeten som 

måste utföras sommartid. Av detta kan det konstateras att många branscher faktiskt har 

möjlighet att anställa arbetstagare på säsongsarbete.    

 

TCO anmälde Sverige för fördragsbrott, då de ansett att Sverige inte tillgodosett de krav som 

stiftats i visstidsdirektivet gällande ”på varandra följande” visstidsanställningar. För 

tillämpning av säsongsarbete finns ingen reglerad tidsgräns. Med tanke på det anförda kan 

arbetsgivare undvika en tillsvidareanställning. Handlandet kräver viss planering från 

arbetsgivares sida och det är inte lika enkelt inom alla verksamheter. Bedriver arbetsgivaren 

en verksamhet vilken har variationer på arbetsbelastning beroende på säsong kan 

arbetsgivaren lättare undvika att tillsvidareanställa sin personal genom ett systematiskt arbete 

med kombinationer av olika korta anställningsformer. Ett handlande som innebär missbruk av 

visstidsanställningar.  

 

Med tanke på det anförda och anmälan mot Sverige, vilken den Europeiska kommissionen 

instämde i, har det författats en promemoria vilken utreder Sveriges reglering av 

visstidsanställningar. I promemorian har det framkommit att Sverige överrensstämmer med att 

det kan finnas ett behov av förtydligande av lagen. Trots detta anser Sverige ha en väl 

fungerade arbetslagstiftning rörande visstidsanställningar. Förslaget på förtydligandet av 

lagen handlar om ett tillägg, i 5 § LAS, där det ska framgå att det inte är tillåtet för 

arbetsgivare att använda visstidsanställningar på ett sådant sätt som kan uppfattas som ett 

missbruk. Visstidsanställda arbetstagare som ser sin anställning som missbrukad ska också, 
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utifrån lagtext, kunna utläsa sin rätt att föra talan mot arbetsgivaren för att få sin anställning 

omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta skulle medföra en begränsning för arbetsgivare 

som idag missbrukar visstidsanställningar. Enligt promemorian ska detta förslag träda i kraft 

den 15 juni år 2012. Det har dock varit svårt att få fram uppgifter om huruvida arbetet efter 

upprättandet av promemorian fortskridit. Trots efterforskningar har svaret på om detta tillägg i 

anställningsskyddslagen kommer att införas fortfarande inte besvarats. En farhåga av detta är 

att förslaget kan ha lagts på is då det ännu inte föranlett någon proposition. 

 

Om förslaget röstas igenom skulle arbetsgivare som kombinerar visstidsanställningar på ett 

felaktigt sätt bryta mot lagen. Ett handlande som innebär missbruk skulle då kunna leda till att 

arbetsgivare blir straffade för sitt inkorrekta handlande. Troligen skulle denna konsekvens 

bidra till att missbruk av visstidsanställningar minskas eftersom handlandet skulle strida mot 

lagen. Det andra förslaget, vilket presenterats i denna uppsats, var gällande en maxgräns för 

hur många visstidsanställda en arbetsgivare skulle få ha anställda. Detta förslag ansågs bland 

annat minska flexibilitet. Problematiskt med förslaget skulle vara att upprätta en lämplig nivå 

för maxgränsen då olika branscher kan skilja sig åt gällande behov av visstidsanställningar. 

Om nivån för den förslagna maxgränsen inte är optimal och tillämplig blir åtgärden ineffektiv.  

Detta eftersom en för hög nivå skulle vara utan verkan medan en för låg nivå skulle motverka 

flexibilitet.  

 

Det största problemet som Sverige kritiserats för är inte antalet visstidsanställda, utan snarare 

det faktum att vissa arbetstagare kan hamna i kläm och utnyttjas. Med tanke på det anförda 

kan ett tillägg i lagtext om förbud mot missbruk ses som mer effektivt och motiverat i ett steg 

att förbättra den svenska lagstiftningen gällande visstidsanställningar. Vad som vore intressant 

att utreda, om detta förslag röstas fram, är vad som skulle definieras som missbruk? Frågan 

om när ett missbruk föreligger kan bli ett problem i sammanhanget. Är det missbruk så fort en 

arbetstagare blir anställd på en visstidsanställning efter en redan innehavd visstidsanställning 

eller ska det förekomma ett antal visstidsanställningar i följd innan det kan talas om 

missbruk? Hur många visstidsanställningar kan det i så fall förekomma innan arbetsgivare 

anses missbruka användandet av visstidsanställningar? Något som AD i framtiden kanske 

kommer utreda.      
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5.1.3. Beräkning av anställningsdagar 

En fråga som framkommit under arbetes gång är gällande vilka dagar som inräknas vid 

beräkning av tidsgränsen, för övergående till tillsvidareanställning från visstidsanställning. 

Hur beräkningen går till har stor betydelse för hur lång tid det kommer att ta för arbetstagare 

att uppnå tidgränsen för att tillgodose antalet dagar som krävs för att anställningsformen ska 

omvandlas från tidsbegränsad till tillsvidare. Enligt AD har det betydelse om arbetstagaren 

själv avgör om denne vill komma in och arbeta eller om arbetstagaren istället är tvungen att 

arbeta om arbetsgivaren tillkallar. Då arbetstagaren är fri att själv avgöra ska, enligt AD, 

dagarna mellan arbetade arbetspass inte inräknas i den totala anställningstiden. Om 

arbetstagaren, å andra sidan, är tvingad att arbeta då arbetsgivaren tillkallar ska dagarna 

mellan arbetspassen inräknas i total arbetad tid. Vidare har AD klargjort att arbetstagare som 

endast arbetar fåtalet dagar under en längre period inte får tillgodoräkna sig dagarna mellan 

arbetspassen i sin totala anställningstid. Som exempel rörde ett fall i AD en arbetstagare 

vilken arbetade 22 dagar på sju månader. I detta fall var det inte tillåtet att inräkna dagarna 

mellan arbetspassen som arbetade dagar vid beräkning. Fallet kan kännas som självklart vad 

gäller att dagarna mellan arbetspassen inte ska inräknas eftersom det handlar om endast fåtalet 

dagar under en längre period.  

 

Troligen finns det en problematik på den svenska arbetsmarknaden där många, både 

arbetsgivare och arbetstagare, känner sig osäkra på hur regleringen gällande beräkning av 

anställningsdagar går till. Detta eftersom det inte finns någon tydlig reglering i lag gällande 

förhållanden, utan praxis från AD bär svaret. Denna otydlighet kan bidra till att många 

arbetstagare hamnar i kläm då de inte får en korrekt beräkning av sina arbetade dagar. Likväl 

kan det handla om arbetsgivare som ser sig tvingade att tillsvidareanställa sin personal 

tidigare än vad som krävs. Ett förtydligande i denna fråga skulle troligen räta ut många 

frågetecken ute på svenska företag. Faktum är att det tar avsevärt längre tid att arbeta ihop två 

år om dagarna mellan arbetspassen inte inräknas i den totala anställningstiden, vilket medför 

konsekvenser för både arbetstagare men också arbetsgivare. Med tanke på detta har 

beräkningen en stor betydelse vid reglering av visstidsanställningar.  
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5.2. Analys av Europarättslig reglering av visstidsanställda 

EU har en stor inverkan på svensk lagstiftning, då bland annat visstidsdirektivet har haft stor 

betydelse för den svenska regleringen av visstidsanställda. Sverige har, som tidigare nämnts, 

anmälts för att inte fullt ut tillgodose direktivet men det finns också andra länder i EU som 

haft frågor gällande direktivet och dess innebörd. EU-domstolen har i förhandsavgöranden 

gjort förtydliganden gällande vilken tidsgräns som godkänns utifrån direktivet. Enligt EU-

domstolen är det tillåtet att tillämpa visstidsanställning under tre års tid med en gångs 

förnyande av anställningen. Det har, å andra sidan, tydliggjorts att tillämpning av 

visstidsanställning under åtta års tid inte är förenligt med vad som avses i direktivet. Vidare 

har domstolen påpekat att om det endast går 20 dagar mellan två visstidsanställningar kan 

dessa anställningar anses vara ”på varandra följande”.  

 

Tydligt, av vad som framkommit i denna uppsats, är att det inte endast är Sverige som har haft 

problem vid införande och reglering gällande krav för att en medlemsstat ska tillgodose 

direktivet. Vid användandet av en benämning så som ”på varandra följande” i ett direktiv kan 

redan på förhand antas medverka till frågor och problem gällande innebörden av begreppet. 

Eftersom medlemsstater har olika utgångsläge på gällande lag kommer staterna troligen 

anpassa lagen utefter vad som innan direktivets uppkomst var gällande. Begrepp som inte är 

tydliga vad gäller innebörd medför ett utrymme för tolkning. Detta kan i sin tur medföra att 

olika länder har olika gränser för vad som är tillåtet, vilket bidrar till att enigheten inom EU 

minskas. Hade texter i direktiv varit mer specifika hade kanske enigheten inom EU varit 

starkare.
121

 Dock kanske inte detta är strävan då det istället kan vara till fördel att länder 

skiljer sig åt. Detta kan vara anledningen till att oklara benämningar används i direktiv. 

Kanske vill man att länderna ska anpassa sig till direktiven men utifrån medlemsstatens egen 

nivå. Det viktigaste kan vara att medlemsstater håller sig inom ett visst spann istället för att ha 

exakt samma regelsystem, vilket tillåter medlemsstaterna att behålla en egen prägel på landet.  

 

                                                 
121

 Direktiv innebär en kompromiss vilket kan medföra att de blir urvattnade om det kompromissas bort en del av 

tydligheten. Detta då det är många länder som ska komma överrens i ett direktiv.    
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5.3. Analys av samhällsutvecklingen 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen förändrades under senare delen av 1900-talet. Samtidigt som 

arbetslagstiftningen utvecklades förändrades också samhället. Dagens samhälle betraktas som 

ett risksamhälle där arbetsgivare inte längre kan förutse sitt företags framtid i samma 

utsträckning som tidigare. Konkurrensen har hårdnat för svenska företag. För att hänga med i 

den hårdnande konkurrensen handlar det om att kunna anpassa sitt företag efter de behov som 

finns. Det är här som visstidsanställningar kommer in i bilden. Med tanke på att det ställs krav 

på högre flexibilitet för företag i dagens samhälle, för att hänga med i den hårdnande 

konkurrensen, kan behovet av visstidsanställningar anses ha växt fram. Detta har skett i takt 

med samhällets förändring. Sett utifrån ”det flexibla företaget” kan företagens behov av 

visstidsanställningar väl motiveras. Trots detta uppvisade behov av att företag ska kunna 

visstidsanställa kommer det i enighet med modellen också alltid finnas ett behov av 

tillsvidareanställningar. Enligt statistiken som presenterats i denna uppsats har huvuddelen av 

arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden en tillsvidareanställning. Visstidsanställningar 

är ett bra komplement för företag ska kunna behålla sin flexibilitet, vilket styrker modellen 

om ”det flexibla företaget”. 

 

Under arbetets gång har funderingar uppkommit om huruvida regleringen av 

visstidsanställningar borde skärpas för att få in fler arbetstagare i tillsvidareanställningar. 

Detta som ett steg för att minska antalet visstidsanställningar för att uppnå trygghet och 

stabilitet bland individer i samhället. Enligt modellen för ”det flexibla företaget” kommer det 

alltid krävas en viss mängd visstidsanställda för att just få företaget flexibelt och därmed 

anpassningsbart. Men den offentliga sektorn kan inte inräknas i ”det flexibla företaget”. Inom 

offentlig sektor finns det goda möjligheter för planering då det går att räkna ut hur många 

barn som ska börja skolan och hur många individer i samhället som är gamla. Eftersom det 

finns möjligheter till planering borde denna bransch inte ha något större behov av 

visstidsanställningar utan snarare klara sig till största del på tillsvidareanställda. Trots detta 

konstaterande finns det ändå en stor andel av visstidsanställda arbetstagare inom den 

offentliga sektorn. Beror detta på en dålig planering, bristande resurser eller varför är det 

såhär? Den offentliga sektorn borde tjäna stora summor på att ha en högre andel 

tillsvidareanställd personal då kostnader i form av upplärning kan minskas. Vidare skulle den 

kompetens som erfarna arbetstagare inom sektorn besitter kunna bevaras och utökas. En 

farhåga är att visstidsanställda inom denna sektor lärs upp och sedan, på grund av olika 
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orsaker, kanske lämnar den offentliga sektorn för andra mer fördelaktiga och trygga arbeten. 

Kan hända att dessa arbetstagare skulle stannat kvar om de istället fått erbjudande om en 

tillsvidareanställning.  

 

Enligt studier, som tidigare presenterats i uppsatsen, påverkar regleringen av arbetsrätt 

individer i samhället. Studierna visar på att en hårdare reglering av arbetsrätt inte är 

fördelaktigt för personer som står utanför arbetsmarknaden. Istället bidrar det till 

långtidsarbetslöshet för redan arbetslösa. En hårdare reglering av arbetsrätt bidrar dock till en 

ökad trygghet för de personer som redan är arbetstagare och därmed har en anställning. 

Resultatet kan vid en första anblick ses som förvånande. Det är lätt att tro att en åtstramning 

av lagen är till fördel för trygghet för alla individer i samhället. Något som överensstämmer 

då åtstramningen endast skulle vara till fördel för de personer som redan har ett arbete. 

Utifrån detta resonemang bidrar en åtstramning av den arbetsrättsliga lagstiftningen gällande 

tillämpning av visstidsanställningar inte till en starkare trygghet för alla individer utan endast 

för de som redan är arbetstagare, vilket i sådana fall inte gynnar samhället i stort. 

 

5.4. Analyser av konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare 

Konsekvenser av visstidsanställningar har, genom denna uppsats, visats finnas för både 

arbetsgivare och arbetstagare. Nedan följer en analys av situationen för arbetstagare och 

därefter en analys av situationen för arbetsgivare.  

 

5.4.1. Arbetstagare 

Som framkommit i denna uppsats finns det två olika grupper av visstidsanställda arbetstagare. 

Den ena och den minsta gruppen är mer fri och arbetstagaren har av egen fri vilja valt 

anställningsformen. Anställningsformen är till fördel både ekonomiskt men också för den 

personliga utvecklingen hos arbetstagaren. Denna grupp, vilken framöver kommer kallas för 

de positivt visstidsanställda, är troligen bestående av projektanställda arbetstagare vilka 

arbetar inom den privata sektorn. Denna slutsats kan baseras på att de positivt 

visstidsanställda utvecklar sin lön fördelaktigt då de byter jobb. Troligen återfinns denna 

grupp i den privata sektorn och då bestående av 51 procent män och 49 procent kvinnor, 
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enligt statistiken. De positivt visstidsanställda är enligt detta resonemang en grupp bestående 

av högutbildade individer. Det är denna grupp som Regeringskansliets Globaliseringsområdes 

utredning baseras på. Resultatet i denna utredning visade på att rörlighet medför en ökad 

produktivitet och kunskapsspridning på arbetsmarknaden. De positivt visstidsanställda gynnar 

inte bara sig själva, utan både arbetsgivare genom att produktiviteten ökar men också 

samhället i stort genom kunskapsspridningen de bär med sig.  

 

Den andra sidan av myntet är bestående av den stora gruppen arbetstagare med 

visstidsanställning, vilka framöver kommer kallas de negativa visstidsanställda. Detta mot 

bakgrund av att de inte själva frivilligt valt att arbeta i anställningsformen. Utifrån slutsatsen 

av att de positivt visstidsanställda arbetar i den privata sektorn, arbetar denna grupp istället 

främst inom kommun och landsting. Det är främst kvinnor som tillhör gruppen. De negativt 

visstidsanställda är ofta stressade, oroar sig för sin ekonomi och har sämre hälsotillstånd. 

Trots detta är den ändå bättre att tillhöra denna grupp än att inte ha någon anställning alls. 

Samtidigt får det inte glömmas bort att visstidsanställda arbetstagare har vissa fördelar vad 

gäller anställningsskydd vid uppsägning på grund av arbetsbrist då de i vissa fall kan få arbeta 

kvar, till deras anställningstid löpt ut, medan tillsvidareanställda får gå. Baksidan är dock att 

visstidsanställda har svårare att lämna sin anställning då ett bättre erbjudande uppstår. Denna 

reglering kan ses som en nödvändig reglering för att bringa trygghet både för arbetsgivare 

men också för arbetstagare.  

 

Enligt resonemanget ovan skulle visstidsanställda arbetstagare vara tryggare vid uppsägningar 

på grund av arbetsbrist än tillsvidareanställda. Kritiskt och realistiskt tänkt är det nog inte på 

detta sätt som det går till ute på den svenska arbetsmarknaden. Troligen får de 

visstidsanställda arbetstagarna inte förlängning då det råder arbetsbrist. Likväl som 

visstidsanställda är ett bra komplement vid arbetstoppar är det troligen likadant vid 

arbetsbottnar. Då det råder en brist på arbete är företagets strävan troligen att bevara de 

tillsvidareanställda och i första hand säga upp eller inte förlänga visstidsanställda 

arbetstagares anställning. Detta för att undvika uppsägning av tillsvidareanställda arbetstagare 

i företaget. 

 



51 

 

5.4.2. Arbetsgivare 

I ett samhälle präglat av hög konkurrens och krav på snabb anpassning har 

visstidsanställningar kommit att bli ett bra komplement för arbetsgivare. Visstidsanställningar 

lämpar sig särskilt bra vid arbetstoppar. I detta fall kan förarbetens strävan om att 

visstidsanställningar ska tillgodose behov av utökad personalstyrka vid arbetstoppar 

överrensstämma med arbetsgivares behov. För arbetsgivare innebär visstidsanställning, till 

skillnad från tillsvidareanställning, en mindre kostnad bland annat vid rehabilitering. Trots att 

visstidsanställningar medför mindre åtaganden för arbetsgivare har det visat sig att 

arbetsgivare ser positivt på rörlighet bland arbetstagare, dock inte på sitt egna företag. Detta 

faktum kan vid en första anblick uppfattas som motsägelsefullt. Svaret på varför arbetsgivare 

har denna åsikt kan vara att det är dyrt att genomföra en rekryteringsprocess. Andra 

bidragande faktorer kan vara det faktum att arbetstagare som arbetar i en visstidsanställning 

kan ha sämre hälsotillstånd, känna sig stressade och samtidigt inte ha lika stor inblick i hur 

arbetet ska utföras. Trots detta har studier visat att rörlighet på arbetsmarknaden bidrar till 

ökad produktivitet och kunskapsspridning. Kanske har arbetsgivare en rädsla för att de 

negativa faktorerna som visstidsanställningar kan medföra ska drabba deras företag negativt, 

vilket inte är värt att riskera. Samtidigt ser arbetsgivare positiv på rörlighet på 

arbetsmarknaden då det gynnar samhället i stort genom kunskapsspridningen.  

 

Det ovan anförda kan vara orsaken till att visstidsanställningar endast är på en nivå på 17 

procent av alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Huvuddelen av arbetstagarna 

har trots allt en tillsvidareanställning. Möjligtvis är det inte endast regleringen av 

visstidsanställningar som har störst inverkan på antalet visstidsanställningar i samhället. Om 

regleringen rörande visstidsanställningar hade varit obefintlig, det vill säga om arbetsgivare 

hade kunnat anställa på viss tid utan krav eller tidsgräns, kanske ändå inte 

visstidsanställningar hade ökat till en avsevärt hög nivå. Troligen hade nivån av 

visstidsanställningar ökat markant men arbetsgivare har ändå ett behov av en trygg bas, eller 

kärnan enligt det flexibla företaget, bestående av tillsvidareanställningar. Om reglering tagits 

bort hade troligen antalet visstidsanställningar ökat vilket hade bidragit till stora negativa 

konsekvenser för arbetstagare som i högre grad präglats av otrygga anställningar. 

Arbetstagarna hade fått sämre stabilitet i sin ekonomi och därmed svårigheter med 

familjebildning, vilket i sin tur hade påverkat stressnivån och därmed hälsotillståndet. Vidare 

hade detta haft en negativ effekt, inte bara av höga kostnader i samhällets sjukvård och för 
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samhällsutvecklingen i stort genom minskad familjebildning. Arbetsgivare hade troligen 

drabbats genom att en ökning av sjukfrånvaro bland annat med tanke på den ökade stressen 

bland de visstidsanställda arbetstagarna. En allt för hög andel visstidsanställda i samhället kan 

utifrån detta resonemang inte ses som fördelaktigt för någon part.  

 

5.5. Fördelning av visstidsanställningar i samhället  

Enligt förarbeten är syftet med visstidsanställningar att få in vissa grupper, så som unga, 

invandrare och människor som har liten erfarenhet av arbetslivet, på arbetsmarknaden. Med 

detta i tanken borde det också vara dessa grupper som har flest visstidsanställningar om syftet 

enligt förarbeten ska ses som införlivat. Enligt den statistik som presenterats gällande 

fördelning är kvinnor överrepresenterade vad gäller visstidsanställningar i både kommun och 

landsting. Däremot har männen en liten andel mer visstidsanställningar än kvinnorna inom 

den privata sektorn. Det kan förutsättas att det troligen är inom kommun och landsting som 

flest kvinnor har välkomnats in på arbetsmarknaden med hjälp av visstidsanställningar. 

Anmärkningsvärt är att statistiken inte förtäljer om dessa kvinnor tidigare gått som arbetslösa 

eller om de haft en annan anställning innan visstidsanställningen. Utifrån detta resonemang är 

det svårt att dra en given slutsats om huruvida målet i förarbeten uppnåtts. Det som kan 

konstateras är endast att kvinnor har en stor andel visstidsanställningar på den svenska 

arbetsmarknaden. För att få reda på resultatet om hur utvecklingen för kvinnor i 

visstidsanställningar förändrats över tid krävs en omfattande studie av statistik över tid, något 

som hamnar utanför ramen för denna uppsats. 

 

Vidare kan frågan ställas om visstidsanställningar, för kvinnor inom kommun och landsting, 

varit till fördel för kvinnorna eller om det skapat en kvinnofälla? Det kan vara så att dessa 

kvinnor tidigare haft en anställning och fortfarande inte fått någon tillsvidareanställning. 

Kanske har kvinnor i dessa två sektorer svårare att få en tillsvidareanställning. Inom den 

privata sektorn innehar männen något fler antal visstidsanställningar. Detta reslutat kan ses 

som att förarbetens mål inte har uppnått i denna sektor. Siffran kan visa på att kvinnor har det 

svårare att ta sig in på den privata sektorn. Enligt tidigare resonemang, i detta kapitel, har 

visstidsanställda arbetstagare inom den privata sektorn klassificerats som positivt 

visstidsanställda. Frågan är om kvinnor har svårare att få en visstidsanställning som är frivillig 
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och förmånlig lönemässigt? Om så är fallet kan slutsatsen dras att kvinnor till viss del 

missgynnas vad gäller visstidsanställningar då de har lätt att få anställning i negativa 

visstidsanställningar medan de har svårt att få anställning i positiva visstidsanställningar. 

 

Vad gäller fördelning av visstidsanställningar för andra grupper i samhället har statistik visat 

att ungdomar i hög utsträckning innehar visstidsanställningar. Över 50 procent av ungdomar i 

åldern mellan 16 och 24 år innehar en visstidsanställning. Av vad som kan utläsas i förarbeten 

är visstidsanställningar ett bra sätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utifrån statistiken och 

resonemanget i förarbeten kan det konstateras att svenska ungdomar oftast börjar sin karriär 

på den svenska arbetsmarknaden med en visstidsanställning, då många visstidsanställningar 

innehas av ungdomar. Detta kan ses som bra då ungdomarna få möjlighet att bredda sitt CV 

samtidigt som de kan prova på olika arbeten innan de får en tillsvidareanställning. Fördelen 

med detta är att ungdomar får möjlighet att upptäcka vad de vill arbeta med i framtiden. Trots 

positiva effekter för ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden har visstidsanställningar 

inte endast positiva effekter för arbetstagare. Tillämpningen av visstidsanställningar bland 

ungdomar kan ha negativ inverkan på deras hälsotillstånd och medföra en ökad stress. Vidare 

kan problem uppstå i form av svårigheter att etablera sig i samhället och övergå till ett 

vuxenliv genom bildande av familj. Det kan bidra till att steget till familjeliv skjuts uppåt i 

åldrarna. Trots dessa farhågor kan en anställning innebära fler möjligheter till stabil ekonomi 

jämfört med arbetslöshet, även att anställningen inte är tillsvidare.  

 

Vad gäller andra grupper i samhället har statistik presenterats för funktionshindrade 

arbetstagare. För funktionshindrade har det visats att dessa arbetstagare innehar mellan 14 och 

16 procent anställningar som inte är tillsvidare. Detta följer siffran som övriga arbetstagare i 

stort har på arbetsmarknaden. Av denna statistik kan det utläsas att funktionshindrade 

arbetstagare inte är mer utsatta vad gäller tillämpning av visstidsanställda i förhållande till 

arbetstagare i övrigt. En grupp som hade varit intressant att studera utifrån statistiskt material 

är gruppen invandrare. Dock har det inte publicerats någon sådan statistik som kommit till 

kännedom under arbetet med denna uppsats. Därmed är det svårt att se hur det förhåller sig 

med visstidsanställningar för denna grupp. Med tanke på att det i förarbeten sågs som 

fördelaktigt med visstidsanställningar för invandrare då det i denna grupp fanns många 

personer som stod utanför arbetsmarknaden kan det antas att många invandrare har 
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visstidsanställningar. Detta utifrån resultatet som presenterats gällande kvinnor som i 

förarbeten ansetts också skulle gynnas av visstidsanställningar. Förhoppningen är att 

invandrare, liksom kvinnor, kommit in på arbetsmarknaden genom den ökade tillgängligheten 

som visstidsanställningar innebär. 

 

5.6. Slutsats 

Denna uppsats har belyst Sveriges regelringar av visstidsanställningar samt vilket förhållande 

som finns mellan visstidsanställningar och samhälle. Utifrån detta arbete kan det konstateras 

att det i Sverige är enkelt att anställa en arbetstagare på viss tid om det finns behov av detta på 

ett företag. Det finns en rad tidsbegränsade anställningsformer, vilka är tillämpbara i olika 

situationer. Även då arbetsgivare inte har några grunder för varför denne har behov av utökad 

personalstyrka finns allmän visstidsanställning där inga krav för ingående ställs. Dock kan det 

konstateras att det finns krav gällande tidsgräns för både allmän visstidsanställning och 

vikariatsanställning. Så som nuvarande lagstiftning är utformad finns det ett utrymme för 

missbruk av visstidsanställningar, för arbetsgivare. Det krävs dock en god planering vilket 

också medför en avsikt att missbruka visstidsanställningar. Missbruk sker inte av en slump. 

Arbetsgivares missbruk kan inom en snar framtid vara ett minne blott då det eventuellt 

kommer genomröstas ett förslag som innebär att missbruk förbjuds. Förslaget innebär ett 

tillägg i 5 § LAS. Utifrån detta resonemang blir slutsatsen att det idag finns en möjlighet till 

missbruk av visstidsanställda i Sverige men förhoppningsvis endast i ett fåtal månader till.  

 

En annan slutsats som kan dras, utifrån uppsatsens innehåll, är att det inte är fördelaktigt för 

alla individer med åtstramning av den arbetsrättsliga lagstiftningen för att uppnå en ökad 

trygghet i samhället. Tryggheten blir endast för de som redan är arbetstagare. Det minskar 

antalet visstidsanställningar men ökar samtidigt antalet långtidsarbetslösa, vilket inte är till 

fördel för samhället i stort. Om det råder ett överflöd på personal är det inte svårt att säga upp 

arbetstagare på grund av arbetsbrist. Med tanke på detta finns det ingen total trygghet i en 

anställning eftersom det alltid finns en risk för uppsägning. Med detta som bakgrund kan 

frågan ställas om trygghet i anställning kanske snarare syftar till de fördelar och möjligheter 

en tillsvidareanställning medför för individen i samhället. En tillsvidareanställning medför 

möjligheter till att bland annat kunna ta lån på banken och genomföra vissa köp. Frågan om 
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trygghet i tillsvidareanställning kan därigenom ses som en chimär. En tillsvidareanställning 

kan bidra till att skapa identiteten hos individen. Kanske är det snarare dessa faktorer som gör 

att arbetstagare känner sig trygga i en tillsvidareanställning? Det hade varit intressant, om mer 

tid hade funnits, att undersöka hur dessa faktorer spelar in i den trygghet som 

tillsvidareanställningar anses för med sig. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur 

det skiljer sig mellan olika branscher gällande tillämpning av visstidsanställningar. Det hade 

också varit intressant med en djupare kartläggning av hur visstidsanställningar i samhället har 

förändrats i takt med att LAS har förändrats, då regleringarna gällande visstidsanställningar 

har ändrats.  

 

I enighet med hur samhället har utvecklats finns det idag ett behov av visstidsanställningar 

vilket inte går att bortse från. För att uppnå konkurrenskraftiga företag krävs flexibilitet och 

därmed lätt anpassning och omställning till de krav som ställs. En slutats är att det, i dagens 

samhälle, finns ett behov av visstidsanställningar vilka avser täcka det ökade krav som ställs 

på företag att uppnå denna konkurrenskraft.     

 

Vidare kan det konstateras att kvinnor är överrepresenterade i negativa visstidsanställningar. 

Med detta som utgångspunkt kan slutsatsen dras att visstidsanställningar i vissa fall har 

bidragit till att skapa en kvinnofälla. Detta utifrån slutsatsen att kvinnor i högre grad är 

representerade bland negativa visstidsanställningar, medan de är något underrepresenterade 

bland positiva visstidsanställningar. Om förhållandena hade varit lika bland både positiva och 

negativa visstidsanställningar hade detta påstående inte varit motiverat. Med tanke på vad som 

presenterats i uppsatsen finns en tydlig koppling mellan negativa visstidsanställningar och 

representationen av kvinnor. För ungdomar kan det istället konstateras att 

visstidsanställningar används som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. Slutsatsen är att 

ungdomar, till skillnad från kvinnorna, gynnas av anställningsformen då de får möjlighet att 

bredda sitt CV, få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt bilda sig en uppfattning om vad 

de i framtiden vill arbeta med.  

 

Utifrån följande slutsatser kan det konstateras att visstidsanställningar krävs i dagens 

samhälle. Tidsbegränsade anställningar kan vara till fördel för både arbetsgivare och 
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arbetstagare. Vad som däremot bör förändras är kvinnors ställning i visstidsanställningar då 

de, utefter uppsatsens innehåll, missgynnas eftersom de är överrepresenteras i negativa 

visstidsanställningar. För att uppnå jämställdhet bör kvinnor och män vara lika representerade 

i denna grupp av anställningsformen.  
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