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Abstract  

This paper aims to study, from a legal dogmatic method, the Swedish legislation on 

fixed-term work related to the EU directive 99/70/EC1. In particular, the directives 

demand to prevent abuse of frequent temporary employment.  

 An employer may, in agreement with the Swedish legislation combine different 

types of temporary employment, to prolong the time in the temporary employment. In 

this proceeding an employer can avoid employing an employee in a permanent 

position. For example, an employee can be employed in a probationary period of six 

months, in a general temporary employment for a maximum of 24 months, and 

thereafter in a temporary position for a maximum of 24 months before the 

employment turns into a permanent position. This provided that the employments 

were made by the same employer, and within five years. The EU Commission has 

requested Sweden to change its legislation in harmony with the fixed-term work 

directive requirements to prevent abuse of repetitive fixed-term contracts. Sweden 

now has two months to implement the Directive otherwise the Commission may bring 

an action against Sweden at the European Court of Justice. The Ministry of 

Employment and the TCO have presented a legislative draft on how the Swedish law 

should instead be designed. 

 In 2012 there were 661,000 people with fixed-term contracts in Sweden, 288,000 

of them were men and 373,000 were women. There are mostly women who have 

fixed-term employments. This may result in women being more vulnerable than men 

in terms of for example the economy. Fixed-term employments can cause difficulties 

in obtaining loans or gaining access to the housing market. For society, temporary 

jobs lead to higher costs compared to permanent employment. If fixed-term 

employments are increasing, it will lead to more short periods of unemployment and 

rising costs including unemployment insurance.  

 Keywords that I have used in the search on the subject: 

- Temporary employment   - Fixed term contracts 

- Directive 99/70/EC    - EU law

                                                        
1 Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term 
work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. Published in Official Journal of the European 
Communities. 1999-07-10. L 175/43 
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Förord  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare, Ann-Christine Hartzén, för den 

vägledning som jag har fått. Jag vill även tacka Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, 

för hjälp med att finna material som TCO har publicerat kring visstidsanställning samt 

visstidsdirektivet. Ett tack också till SCB:s statistiska service, som hjälpt mig med 

statistik kring tidsbegränsad anställning.  
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1 Inledning 

Tidsbegränsade anställningar är ett viktigt komplement till, den huvudsakliga 

anställningsformen, tillsvidareanställningar. Arbetsgivare ges genom tidsbegränsade 

anställningar möjlighet att ersätta tillfälligt frånvarande personal eller anlita 

specialistkompetens. Det finns inget problem med en tidsbegränsad anställning. 

Problem skapas när den första visstidsanställningen följs av ännu en 

visstidsanställning och kanske ytterligare en tidsbegränsad anställning. Flera korta 

tidsbegränsade anställningar, under lång tid, kan medföra negativa konsekvenser för 

såväl individen som för samhället.2 

 Kritik har förts fram från EU kommissionen om att den svenska lagstiftningen 

inte uppfyller kravet som ställs i EU:s visstidsdirektiv3, om att upprätta ett ramverk 

för att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra följande 

anställningskontrakt eller anställningsförhållanden. Denna kritik tillsammans med 

ämnets aktualitet gör det intressant att studera hur den svenska lagstiftningen förhåller 

sig till visstidsdirektivet. EU kommissionen begärde nyligen, 21 februari 2013, att 

Sverige bör förändra sin lagstiftning i överensstämmelse med visstidsdirektivet och 

förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Sverige har nu lite 

mer än en månad på sig att, till kommissionen, anmäla de åtgärder som vidtagits för 

att fullständigt genomföra direktivet. Annars kan kommissionen besluta att väcka 

talan mot Sverige i EU-domstolen .4  

 För att uppfylla de krav som ställs i visstidsdirektivet har olika förslag lagts fram, 

från Arbetsmarknadsdepartementet samt från TCO, på hur den svenska lagstiftningen 

kring tidsbegränsad anställning skulle kunna förändras. Förslag om att förbättra 

möjligheterna att träffa avtal om tidsbegränsad anställning kan uppfattas orsaka risk 

för att kvinnors position på arbetsmarknaden försämras ytterligare.5  

                                                        
2  Regeringens proposition 2001/02:97, Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning m.m, s 23 f. 
3 R�ÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat 
av EFS, UNICE och CEEP. Publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 1999-07-10. L 
175/43. 
4 EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO/13/122, Februaripaketet om överträdelser: de viktigaste 
besluten, Bryssel 21 februari 2013, nr 4 Motiverande yttranden punkt nr 14 Visstidsanställningar: 
Kommissionen begär att SVERIGE ska strama åt skyddsnätet enligt direktivet om visstidsarbete. 
Hämtad på  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_sv.htm Hämtat den 2013-02-27 kl 21.42. 
5 Regeringens proposition 2006/07:111 - Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, mm., s 47 f. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_sv.htm
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 Enligt statistik från SCB, så är det främst kvinnor som har tidsbegränsade 

anställningar. Antalet kvinnliga tidsbegränsade anställda uppgick år 2012 till 373 000 

personer och antalet manliga tidsbegränsade anställda uppgick till 288 000 personer.6 

Denna könsskillnad kan medföra en ekonomisk osäkerhet samt att kvinnor får svårare 

att göra karriär.7 

 1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur de svenska regleringarna kring 

visstidsanställningar förhåller sig till EU:s visstidsdirektiv, särskilt kravet om att 

förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. En del i detta blir att 

undersöka hur svenska arbetsgivare kan kombinera olika tidsbegränsade 

anställningsformer med varandra. Jag kommer att studera dessa frågor utifrån ett 

rättsvetenskapligt perspektiv. Syftet med studien är även att studera könsfördelningen 

i Sverige gällande tidsbegränsade anställningar, detta kommer jag att undersöka 

utifrån ett köns- samt ett samhällsperspektiv. Nedan följer de frågeställningar jag 

avser besvara i min studie: 

Hur förhåller sig svensk lagstiftning till EU:s visstidsdirektiv?  

Hur kan en arbetsgivare kombinera olika tidsbegränsade anställningsformer 

för att förlänga tiden för en tidsbegränsad anställning?  

Hur ser könsfördelningen ut för tidsbegränsade anställningar i Sverige?  

 1.2 Metod 

Det är viktigt att välja den metod som passar bäst för uppgiften. 8 Judith Bells 

beskriver att metod är något som: 

”… kretsar kring problem som rör hur man ska välja och ta ställning till det 

material man har tillgång till.” 9 

 Den rättsdogmatiska metoden används som grund i min studie, jag anser att det 

föreligger en problematik inom lagstiftningen kring tidsbegränsad anställning som jag 

genom denna studie vill utreda.  

                                                        
6 Se Bilaga 1. 
7 Prop. 2006/07:111, s 47 f. 
8 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur 2000, s 23. 
9 Bell, 2000, s 92. 
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 Enligt författarna till boken Samhällsvetenskapens hantverk står begreppet metod 

för hur ett problem skall lösas,10 rättsdogmatiken handlar om att utarbeta olika 

lösningar på problem. Rättsdogmatiken innefattar även värderande synpunkter vilket 

framförs genom olika lösningsförslag på de problem som föreligger. Den 

rättsdogmatiska metoden fastställer rättsläget samt klargör och förklarar rätten inom 

olika områden. 11   

1.2.1 Tillvägagångssätt och genomförande 

De rättskällor som jag har använt mig av är lagar och andra författningar, prejudikat 

och rättspraxis, förarbeten och doktrin. Jag använder mig av många olika källor för att 

uppsatsens validitet skall öka.12 Jag analyserar olika delar av lagstiftningen för att 

skapa klarhet i lagstiftningen.13 Analysen kommer att presenteras löpande i 

rättsutredningen tillsammans med egna tankar och åsikter för att göra rättsutredningen 

mer levande och intressant.  

 Rättsdogmatisk metod beskriver utländsk rätt,14 vilket jag kommer att göra 

genom att studera EU-rätten i form av skriven lag, allmänna rättsprinciper, EU-

domstolens praxis samt doktrin. Jag har använt mig av rättsfall från både 

Arbetsdomstolen och EU-domstolen, alla rättsfallen handlar om tidsbegränsade 

anställningar och hänger ihop med EU:s visstidsdirektiv. AD domarna har noga valts 

ut för att tydliggöra hur svensk lagstiftning förhåller sig till visstidsdirektivet. AD 

domarna har jag hämtat från sökmotorn Zeteo. EU domar har jag hämtat på EUR- Lex 

hemsida. Genom framställande av både svensk rätt och EU-rätt skapas en systematisk 

helhet.15 Jag har valt att använda mig av många olika källor i mitt arbete, detta för att 

göra uppsatsen pålitlig och övertygande.16  

 Enligt boken Samhällsvetenskaplig metod är metod ett systematiskt sätt att 

undersöka verkligheten på.17 Den rättsdogmatiska metoden saknar en 

verklighetskoppling. För att få inblick i hur det ser ut och fungerar i samhället har jag 

                                                        
10 Bergman, Paavo, Berner, Boel, Dannefjord, Per, Franssén, Agneta, Millis C Wright, 
Samhällsvetenskapens hantverk, Lund: Arkiv förlag 2005, s 16. 
11 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna källor. Svensk Juristtidning. 2005, s 249 f. 
12 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4 uppl. Malmö: Studentlitteratur 2009, s. 34. 
13 Peczenik, SvJT 2005, s 255. 
14 Peczenik, SvJT 2005, s 2. 
15 Peczenik, SvJT 2005, s 259. 
16 Peczenik, SvJT 2005, s 250. 
17 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 1992, s 13. 
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valt att använda mig av ett samhällsperspektiv för att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar. Ett samhällsperspektiv baserar sig på den rättsdogmatiska metoden, 

för att sedan ställa rätten i relation till samhället. För att ytterligare skapa ett 

solidariskt verklighetsunderlag i min uppsats kommer jag att studera empiriskt 

material så som, rättsfall samt statistik.18  

 Jag har valt att presentera statistik från år 2008, efter lagändringen19 som infördes 

år 2007 i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), fram till år 2012. Jag 

kommer kort presentera hur det såg ut på arbetsmarknaden innan denna lagändring 

infördes. Den statistik som jag redovisar baserar sig på SCB:s 

arbetskraftsundersökningar. Jag har varit i kontakt med SCB:s statistiska service, via 

mail, för att få hjälp med att finna arbetskraftsundersökningar baserade på antal 

personer med tidsbegränsad anställning. SCB har dock ingen statistik på upprepande 

tidsbegränsade anställningar. Det hade varit intressant att studera de upprepade 

tidsbegränsade anställningarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 Jag studerar ytterligare ett perspektiv, könsperspektivet. Anledningen till att jag 

valde ett könsperspektiv är att den statistik som jag har analyserat, från SCB, påvisar 

att det är fler tidsbegräsat anställda kvinnor än män.  

 Den rättsvetenskapliga teoribildningen utgångspunkt är att förstå och försöka 

finna mönster och samband till de problem och de frågor som jag har. Men även att 

finna förklaringar och orsakssamband. Systematisering handlar ofta om att påvisa 

samband. Den centrala uppgiften för rättsvetenskapens verksamhet bör vara att finna 

sambandet mellan grundläggande regler och deras samhällsenliga funktion samt 

sambandet mellan olika regler inbördes. Att systematisera kan vara att förklara, att 

bevisa att vissa händelser har gemensamma drag och är förenade med varandra. 

Systematisering är en tolkande vetenskap som skapar förståelse samt kan 

tillhandahålla förklaring till ett samband.20  

1.2.2 Källkritik 

För att besvara mitt syfte och frågeställning om hur svensk lagstiftning förhåller sig 

till EU:s visstidsdirektiv, har jag valt att studera hur instanserna TCO samt Svenskt 
                                                        
18 Sandgren, Claes, Om rättsvetenskap, Juridisk Tidning 2004-05 (1), s 308 f. 
19 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, SFS 2007:391. Utfärdat: 2007-05-31. 
Utkom i tryck 2007-06-13. 
20 Sandgren, JT 2004-05 (1), s 325 f. 
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Näringsliv ställt sig till Sveriges införande av visstidsdirektivet. Jag har valt att 

studera TCO, för att de är kritiska mot Sveriges införande av visstidsdirektivet i 

svensk lagstiftning. För att få inblick utifrån en arbetsgivarinstans har jag valt att 

studera Svenskt Näringsliv. Jag är väl medveten om att det material som jag har tagit 

del av från TCO, är en vinklad bild utifrån ett fackligt perspektiv samt att det material 

som presenteras från Svenskt Näringsliv är vinklat ur ett arbetsgivarperspektiv. För att 

få ett helhetsperspektiv samt en mer mångfacetterad bild av verkligheten, har jag att 

studera hur EU kommissionen har ställt sig i frågan samt även den svenska 

regeringens synvinkel på kritiken.  

 För att få fram relevant material från TCO samt Svenskt Näringsliv, har jag 

kontaktat, via mail, de båda instanserna. Samuel Engblom, Chefsjurist på TCO, har 

hjälpt mig finna relevant material kring visstidsanställning och visstidsdirektivet på 

TCO:s hemsida. Jag har dock inte fått något svar från Svenskt Näringsliv, utan 

informationen om dem har jag hämtat på deras hemsida. 

1.3 Avgränsning 

Enligt 5, 6 § § LAS finns det fem olika tidsbegränsade anställningsformer: allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, anställning efter 67 års ålder samt 

provanställning. Denna studie kommer att fokusera på vikariat, allmän 

visstidsanställning samt provanställning, då dessa tre kan kombineras för att förlänga 

tiden för en tidsbegränsad anställning. Anledningen till att jag valde ämnet 

tidsbegränsad anställning är att vi i tidigare kurser, arbetsrätt och handelsrätt, har 

berört detta område. Tidsbegränsad anställning finner jag vara ett mycket intressant, 

relevant och aktuellt ämne som berör många människor på dagens arbetsmarknad.  

 LAS gäller arbetstagare i både allmän och enskild tjänst, vilket innebär att samma 

regler i princip gäller för arbetstagare i stat, landsting, kommun, företag och 

organisationer. 21 Särskilda regleringar i offentlig sektor kommer jag inte att beröra. 

Jag kommer endast studera den privata och offentliga sektorn som omfattas av LAS. 

1.4 Disposition 

                                                        
21 1 § första stycket LAS. 
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Arbetet börjar med en inledning innehållande syfte och frågeställningar, metod samt 

avgränsning. Metodavsnittet beskriver metodval, tillvägagångssätt och genomförande. 

Metoden avslutas med en källkritik riktad mot TCO samt mot Svenskt Näringsliv.  

 Nästföljande kapitel är en bakgrundsstatistik baserad på antalet tidsbegränsade 

anställningar i relation till antalet kvinnor respektive män. Detta för att tydliggöra 

könsfördelningen i tidsbegränsade anställningar samt beskriva hur samhället påverkas 

av tidsbegränsade anställningar. 

 Härefter följer kapitel 3 som handlar om EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG. EU 

domar kommer att presenteras löpande i detta avsnitt för att tydliggöra innebörden 

samt innehållet i visstidsdirektivet. 

 Vidare följer kapitel 4 om Sveriges genomförande av visstidsdirektivet. I detta 

kapitel tydliggörs hur svensk lagstiftning förhåller sig till visstidsdirektivets 

föreskrifter. Den svenska lagstiftningen kring de tidsbegränsade anställningsformerna 

allmän visstidsanställning, vikariat samt provanställning kommer att förklaras i 

avsnitt 4.1. AD-domar kommer att presenteras i detta kapitel. Avsnitt 4.2 handlar om 

kritik mot Sveriges införande av visstidsdirektivets bestämmelser. Här kommer 

lagförslag från Arbetsmarknadsdepartementet samt från TCO att diskuteras.  

 Min analys och diskussion kommer att presenteras löpande i kapitel 3 och 4. 

 Arbetet avslutas med kapitel 5, som beskriver avslutande reflektioner och 

slutsatser.
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2 Bakgrundsstatistik och samhällsfaktorer 

Tidsbegränsade anställningar har blivit allt vanligare under de senaste 20 åren på den 

svenska arbetsmarknaden och utgör en allt större andel av alla anställningar. Sedan 

1987 har antalet tidsbegränsat anställda i åldern 16-64 år ökat med nästan 200 000 

personer. Det beror dels på befolkningsökningen men framförallt på de förändringar 

som sker på arbetsmarknaden. År 1991 var 9,9 procent av de anställda tidsbegränsat 

anställda, vilket var den lägsta andelen under perioden 1987 – 2009. Denna andel har 

sedan successivt ökat till som mest 17,7 procent under 2007.22 

 De tidsbegränsade anställda uppgick år 2008 till 661 000 personer varav 278 000 

av dessa var män och 383 000 kvinnor.23 Jämförelsevis från året innan minskade de 

tidsbegränsat anställda med 48 000 personer, denna minskning var jämnt fördelat 

mellan könen.24  

 Det tidsbegränsade anställningsantalet påverkas av konjunktursläget i världen. 

Under det goda arbetsmarknadsläget innan finanskrisens inträde 2008 ökade andelen 

som övergick till fast arbete med 103 000 personer, ökningen avser i första hand 

män.25 I och med det försämrade arbetsmarknadsläget i samband med finanskrisen 

2008 sjönk andelen tidsbegränsat anställda och då som mest bland männen.26  

”… de tidsbegränsade anställningarna samvarierar med konjunkturen. De 

minskar relativt kraftigt i inledningen av en lågkonjunktur. Orsaken är att det 

är lättare för företagen att inte förlänga visstidsanställningar jämfört med att 

säga upp tillsvidareanställd personal. Samtidigt ökar de tidsbegränsade 

anställningarna snabbt i omfattning när konjunkturen vänder uppåt. Ofta 

kommer den ökningen något tidigare än ökningen av de fasta 

anställningarna.”27 

 Under 2009 var 585 000 personer i åldern 16-64 år tidsbegränsat anställda vilket 

motsvarar 14,8 procent av de anställda. Kvinnor arbetade i större utsträckning än män 

                                                        
22 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx Hämtat den 2013-01-28 kl 09.03. 
23SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2010, Örebro: SCB-tryck 2010, s 272. 
24 SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2010, 2010, s 265. 
25 SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2010, 2010, s 265. 
26 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx Hämtat den 2013-01-28 kl 09.03. 
27 Kreicbergs, Johan, Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska 
anställningsformerna, Svenskt Näringsliv, september 2011, s 8. Hämtat på 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00028/Spr_ngbr_da_eller__t_28407a.pdf. Hämtat 
den 2013-02-20 kl 15.46. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00028/Spr_ngbr_da_eller__t_28407a.pdf
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i olika former av tidsbegränsade anställningar. Nästan var femte anställd kvinna, 17,1 

procent, i åldern 16-64 år, hade under 2009 en tidsbegränsad anställning. 

Motsvarande andel bland män var 12,4 procent.28 

 Antalet tidsbegränsat anställda uppgick år 2012 29 i genomsnitt till 661 000 

personer, vilket var en minskning med 20 000 personer jämfört med 2011. Det var 

den första minskningen av tidsbegränsat anställda sedan 2009. Av denna nedgång 

utgjorde männen den största andelen, de minskade med 14 000 personer till 288 000 

personer. Antalet kvinnor som var tillfälligt anställda uppgick till 373 000 personer 

under 2012.30  

 Utifrån den statistik som jag har presenterat framgår det att kvinnor i större 

utsträckning är tidsbegränsat anställda än vad män är. År 2008 hade 383 000 kvinnor 

en tidsbegränsad anställning, år 2012 hade 373 000 kvinnor en tidsbegränsad 

anställning. Det kvinnliga tidsbegränsade anställningsantalet har minskat med 10 000 

personer under dessa fem åren. År 2008 var 278 000 män anställda i en tidsbegränsad 

anställning, år 2012 hade 288 000 män en tidsbegränsad anställning. Det manliga 

tidsbegränsade anställningsantalet har ökat med 10 000 personer under dessa fem 

åren.31  

 För den enskilde kan det ha stor betydelse om personen har en 

tillsvidareanställning eller är tidsbegränsat anställd. Förutom skillnader i 

anställningstrygghet kan det innebära skillnader vad gäller semesterregler. Personer 

med korta tidsbegränsade anställningar, mindre än tre månader, kan sakna rätt till 

semesterledighet, men inte till semesterersättning.32 En tidsbegränsad anställd får inte 

samma kompetensutveckling av sin arbetsgivare som en tillsvidareanställd 

arbetstagare. En tidsbegränsat anställd lever med ovissheten om personen har ett jobb 

när anställningstiden löpt ut. Andra problem som tidsbegränsade anställningar kan 

medföra är svårigheter att ta lån eller få bostad, vilket kan leda till stress.33 Den 

                                                        
28 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx Hämtat den 2013-01-28 kl 09.03. 
29 Se Bilaga 1. 
30 Sveriges Officiella Statistik Statistiska meddelanden, AM 12 SM 301, Arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) 2012, Utkom den 11 februari 2013, s 4. Hämtat på 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012A01/AM0401_2012A01_SM_AM12SM1301.pdf 
Hämtat den 2013-02-11 kl 16.02. 
31 Se Bilaga 1 och 2. 
32 5 § Semesterlag (1977:480). 
33 Engblom, Samuel, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, 
s 6. Hämtat på 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____305049.aspx
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012A01/AM0401_2012A01_SM_AM12SM1301.pdf
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tidsbegränsade anställningsformen kan ha betydelse för den enskildes möjligheter att 

styra och planera sin livssituation även utanför arbetet, på grund av sin ekonomiska 

otrygghet. Denna livssituation kan påverka möjligheter att exempelvis bilda familj.34  

 För samhället kan tidsbegränsade anställningar medföra högre kostnader jämfört 

med en tillsvidareanställning. Om en ökad förekomst av tidsbegränsade anställningar 

leder till att fler upplever återkommande korta perioder av arbetslöshet, stiger 

kostnaderna för bland annat arbetslöshetsförsäkringen.35 Som framgår av statistiken 

är det främst kvinnor som har tidsbegränsade anställningar. Detta kan medföra att 

kvinnor får svårare än män med att skapa karriärmöjligheter.36  

 Det hade varit intressant att studera varför kvinnor är mer utsatta än män vad 

gäller tidsbegränsade anställningar, om det kan beror på att de kvinnodominerande 

yrkena har fler tidsbegränsat anställda än vad de mansdominerade yrkena har. Men 

denna fråga hade blivit för omfattande att studera utifrån min studie.

                                                                                                                                                               
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/0810%20Visstidsregler,
%20Las%20och%20EU-r%25C3%25A4tten_w.pdf Hämtat den 2013-02-12 kl 13.31.  
34 Regeringens proposition 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i 
anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen, s 38. 
35 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 6.  
36 Prop. 2006/07:111, s 47 f. 

http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/0810%20Visstidsregler,%20Las%20och%20EU-r%25C3%25A4tten_w.pdf
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/0810%20Visstidsregler,%20Las%20och%20EU-r%25C3%25A4tten_w.pdf
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3 EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG 

Visstidsdirektivet37 har genomförts i enlighet med artikel 155 i fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapens funktionssätt. Visstidsdirektivets syfte är: 

1) “att förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom att garantera att 

principen om icke-diskriminering tillämpas, och  

2) upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk som uppstår vid 

tillämpningen av på varandra följande anställnings- kontrakt eller 

anställningsförhållanden.” 38 

 Artikel 155 hänger samman med artikel 151 samt artikel 153 i fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapens funktionssätt. I artikel 151 föreskrivs det 

bland annat att genomförandet av den inre marknaden skall leda till en förbättring av 

levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare inom gemenskapen,39 åtgärder för att 

främja sysselsättning och lika möjligheter för kvinnor och män föreskrivs i artikel 

153.40  

 I klausul 8.3 i visstidsdirektivet anges att genomförandet av ramavtalet om 

visstidsarbete inte ska utgöra en skälig grund för att minska den allmänna 

skyddsnivån för de arbetstagare som omfattas av avtalet.  

 3.1 Klausul 5.1 

För att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande 

visstidsanställningar anges i klausul 5.1 i visstidsdirektivet att medlemsländerna skall 

införa en eller flera av följande åtgärder: 

a) ”Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

b)  Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra 

följande visstidsanställningar. 

                                                        
37 R�ÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 
1999-07-10. L 175/43. 
38 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 1. 
39 Europeiska unionens officiella tidning, Meddelanden och upplysningar, femtiotredje årgången 30 
mars 2010, C 83, Svensk utgåva, Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapens 
funktionssätt artikel 151, s 116. 
40 Europeiska unionens officiella tidning, artikel 153 (i), s 117. 
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c)  Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.”41 

 Medlemsländerna har rätt att, i den mån det är objektivt befogat, ta hänsyn till 

särskilda branscher eller yrkesgrupper.42 

 I mål C-53/04 Marrosu och Sardino 43 samt i mål C 180/04 Vassallo konstaterade 

domstolen att de åtgärder som avses i punkterna a–c i klausul 5.1 är likvärdiga och 

medlemsländerna kan välja vilken eller vilka av dessa punkter som skall införas och 

genom vilka medel nämnda mål ska uppnås, såvida den nationella rätten inte redan 

innehåller likvärdiga åtgärder.44 

 Objektiva grunder i punkt 5.1 a skall avse precisa och konkreta omständigheter 

som är kännetecknande av den aktuella verksamheten och därför kan motivera på 

varandra följande visstidsanställningar.45 Dessa omständigheter skall avse den 

särskilda beskaffenheten hos de aktuella arbetsuppgifterna, uppgifternas natur eller ett 

berättigat socialpolitiskt mål.46 Objektiv grund för på varandra följande 

visstidsanställningar i dessa situationer tycks enligt EU-domstolen inte föreligga om 

behovet hos arbetsgivaren är konstant och varaktigt.47  

 I mål C-586/10 Kücük 48 framgick det dock att tretton på varandra följande 

vikariat inom en elvaårsperiod inte stred mot visstidsdirektivet, under förutsättning att 

förnyelsen av visstidsanställningen motiverades på objektiva grunder.49 Om 

arbetsgivare har återkommande, eller rentav ett konstant behov av att anställa 

tillfälliga vikarier skulle detta behov av vikarier kunna tillgodoses genom 

tillsvidareanställning av arbetstagare. Men i denna situation var det inte fråga om 

missbruk i den mening som anges i klausul 5.1, för arbetsgivaren hade uppgett 

objektiva grunder för att förnya anställningen. EU-domstolen förklarade att samtliga 

omständigheter, exempelvis antalet och den samlade varaktigheten av 

visstidsanställningar som tidigare har ingåtts med samma arbetsgivare, i det enskilda 
                                                        
41 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 5.1. 
42 Mål C-53/04 Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot Azienda Ospedaliera Ospedale San 
Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate. Avgörandedatum: 2006-09-07, punkt 45. 
43 Mål C-53/04 punkt 44. 
44 Mål C-180/04 Andrea Vassallo mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e 
Cliniche Universitarie Convenzionate. Avgörandedatum: 2006-09-07, punkt 35. 
45 Mål C-212/04 Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktod (ELOG). Avgörandedatum; 2006-
07-04, punkt 69. 
46 Mål C-212/04 punkt 70. 
47 Mål C-212/04 punkt 75. 
48 Mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen. Avgörandedatum: 2012-01-26. 
49 Mål C-586/10 punkt 36. 
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fallet skall beaktas vid bedömningen av huruvida en förnyelse av en 

visstidsanställning är motiverad av objektiva skäl.50  

3.2 Klausul 5.2 

Enligt klausul 5.2 i visstidsdirektivet skall:  

”Medlemsländerna, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller 

arbetsmarknadens parter, där så är lämpligt, fastställa under vilka 

förutsättningar visstidsanställningar 

a) skall betraktas som ”på varandra följande”, 

b) skall betraktas som tillsvidareanställningar.” 51 

 Det finns inte så många avgöranden som berör frågan om längden på flera på 

varandra följande visstidsanställningar som EU-domstolen har tagit ställning till. Det 

framgår dock i det tidigare nämnda målet C-586/10 Kücük att tretton på varandra 

följande vikariat inom en elvaårsperiod inte strider mot visstidsdirektivet, under 

förutsättning att förnyelse av visstidsanställningen motiveras på objektiva grunder.52  

 Utrymmet för medlemsländerna att definiera begreppet på varandra följande 

visstidsanställningar, och när de ska betraktas som tillsvidareanställningar, framgår 

enligt EU-domstolen i mål C-212/04 Adeneler mfl. inte vara helt obegränsat, det 

skulle kunna äventyra ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan. De nationella 

myndigheterna får inte använda detta utrymme på ett sätt som kan orsaka missbruk 

och motverka nämnda syfte.53 Målet handlar om huruvida upprepade tidsbegränsade 

anställningsavtal inte skall betraktas som på varandra följande om det förflyter mer än 

20 arbetsdagar mellan olika anställningar. En arbetsgivare kan undvika att de på 

varandra följande avtalen övergår i ett mer stabilt anställningsförhållande genom att 

vid utgången av varje avtal om tidsbegränsad anställning låta 21 arbetsdagar förflyta 

innan ett nytt avtal av samma slag ingås. Under sådana omständigheter äventyras 

arbetstagarnas skydd mot missbruk som uppstår vid användandet av på varandra 

följande tidsbegränsade anställningsavtal.54 Detta är inte förenligt med EU-

domstolen. Enligt EU-domstolens mål C-364/07 Vassilakis mfl. är en tidsgräns på tre 

                                                        
50 Mål C-586/10 punkt 56. 
51 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 5.2. 
52 Mål C-586/10 punkt 36. 
53 Mål C-212/04 punkt 82. 
54 Mål C-212/04 punkt 88. 
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månader mellan upprepade tidsbegränsade anställningarna inte att betrakta som på 

varandra följande. Denna tidsperiod är enligt EU-domstolen normalt förenlig med 

visstidsdirektivets klausul 5.2. Ett sådant uppehåll mellan anställningarna är enligt 

EU-domstolens bedömning tillräckligt för att avbryta varje anställningsförhållande 

och skapar svårigheter för en arbetsgivare som har ett stadigvarande behov av 

arbetskraft att kringgå direktivets skydd mot missbruk. 55 

 3.3 Påföljder 

Visstidsdirektivet innehåller inga särskilda bestämmelser om påföljder. Det framgår 

av EU-domstolen i målet C-212/04 Adeneler mfl. 56 samt i mål C-53/04 Marrosu och 

Sardino  att det åligger på medlemsländerna att vidta lämpliga åtgärder för fall där 

missbruk har registrerats. Åtgärderna ska vara proportionerliga, tillräckligt effektiva 

och avskräckande som leder till att missbruk straffas och följderna av missbruket 

undanröjs. 57  

                                                        
55 Mål C-364/07 Vassilakis mot Dimos Kerkyraion. Avgörandedatum: 2008-06-12, avgörande nr 3. 
56 Mål C-212/04 punkt 94. 
57 Mål C-53/04 punkt 51. 
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4 Sveriges införande av visstidsdirektivet 

Sverige har inte någon bestämmelse som motsvarar klausul 5.1 a i visstidsdirektivet. 

Objektiva skäl måste enligt svensk lagstiftning föreligga vid vikariat inte vid allmän 

visstidsanställning. Sverige har infört en regel, utifrån klausul 5.1 b, om en övre 

sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. Sverige 

införde år 2007 en bestämmelse (2007:391) om att låta en allmän visstidsanställning 

eller ett vikariat övergå i en tillsvidareanställning om den tidsbegränsade 

anställningsformen överstiger två år inom en femårsperiod, mot bakgrund av 

bestämmelserna i visstidsdirektivet.58 Detta för att en arbetsgivare inte skall 

missbruka regelverket kring tidsbegränsade anställningar och kombinera olika 

tidsbegränsade anställningsformer med varandra, för att förlänga tiden i en 

tidsbegränsad anställning.59 

 Enligt lagen om anställningsskydd kan en visstidsanställd arbetstagare ha flera 

kortare visstidsanställningar. Lagstiftningen saknar en bestämmelse som anger hur 

många gånger en visstidsanställning får förnyas hos en och samma arbetsgivare, 

enligt klausul 5.1 c. Det framgår tydligt av AD 2002 nr 3, i målet har en arbetstagare 

blivit uppsagd och därefter återanställd som vikare, av samma arbetsgivare, 61 gånger 

under en sexårsperiod. Trots detta fann Arbetsdomstolen att det var fråga om tillåtna 

vikariat, då vikariaten motiverats på objektiva grunder.60 

 Det svenska regelverket kring visstidsanställningar samt Arbetsdomstolens praxis 

om kringgående är inte tillräckliga för att visstidsdirektivet syfte om att förhindra 

missbruk på varandra följande visstidsanställningar. 61 Med dagens regelverk finns 

det en potentiell risk för att tidsbegränsade anställningar kan missbrukas, genom att 

olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras under långa perioder utan att 

det sker en övergång till en tillsvidareanställning. En arbetsgivare kan låta 

provanställa en person i högst sex månader för att sedan efter att provanställningen 

har upphört, låta anställa samma arbetstagare i en allmän visstidsanställning i 23,5 

månader, därefter kan arbetsgivaren anställa arbetstagaren som vikarie i ytterligare 

23,5 månader utan att anställningen övergår i en tillsvidareanställning. En 

                                                        
58 5 § andra stycket LAS. 
59 Prop. 2006/07:111, s 30 f. 
60 Mål C-586/10 punkt 36. 
61 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Upplaga 4:1, Stockholm: Nordstedts Juridik 2011, s 317. 
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arbetstagare kan sammanlagt vara anställd i nästan fyra och ett halvt år hos samma 

arbetsgivare, i olika tidsbegränsade anställningar.62 Det är först när någon av 

anställningsformerna, vikariat eller allmän visstidsanställning, övergår en tidsperiod 

på två år inom en femårsperiod som anställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
63 Eftersom det är fler kvinnor än män som är tidsbegränsat anställda 64 kommer 

troligtvis kvinnor, i större utsträckning, påverkas av denna kombinationsproblematik.  

 Regeringen är medveten om att vissa arbetstagare kommer att kunna vara 

visstidsanställda både som vikarier och i en allmän visstidsanställning, hos samma 

arbetsgivare. Lagstiftaren har utgått från att kombinationen av olika tidsbegränsade 

anställningsformer hos samma arbetsgivare är relativt ovanlig, därför har regeringen 

inte infört en yttre gräns som begränsar hur länge en arbetstagare kunde vara 

tidsbegränsat anställd.65 

”Om det emellertid skulle visa sig att många arbetstagare har tidsbegränsade 

anställningar hos samma arbetsgivare under avsevärd tid har regeringen 

anledning att på nytt överväga frågan.” 66 

 Regeringens medvetenhet om att en kombination av flera olika 

visstidsanställningar är möjlig men relativt ovanlig, strider mot visstidsdirektivets 

syfte, att upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk som uppstår vid 

tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt. 67 TCO hävdar att med 

nuvarande reglering, kan det dock inte uteslutas att det kan förekomma kombinationer 

av olika former av tidsbegränsade anställningar under en förhållandevis lång tid utan 

att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Även om tidsbegränsade 

anställningskombinationer är ovanliga, finns det en viss risk för att de tidsgränser som 

i dag gäller för allmän visstidsanställning och vikariat kan kringgås.68 Enligt TCO är 

många arbetsgivare fullt medvetna om tidsgränserna och ser till att växla mellan 

                                                        
62 EU kommissionens formella underrättelse 2010-03-18, s 3, Hämtad på http://www.tco.se/5b8fad34-
059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc Hämtat den 2013-03-06 kl 12.23. 
63 5 § LAS andra stycket. 
64 Se Bilaga 1 och 2. 
65 Prop. 2006/07:111, s 31 f. 
66 Prop. 2006/07:111, s 32. 
67 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 1 b. 
68 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 24. 

http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc
http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc
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allmän visstidsanställning och vikariat på ett sätt som undviker 

tillsvidareanställning69.  

 4.1 Anställningsformer 

Det finns två anställningsformer, den ena är tillsvidareanställning och den andra är 

anställning för begränsad tid.70 Tillsvidareanställning, tidigare även kallad för fast 

anställning, innebär att anställningen inte har något slutdatum utan gäller tills 

arbetstagaren går i pension eller tills någon av parterna bryter avtalet.71 En 

tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens 

utgång eller när arbetet är slutfört, undantagsvis för en provanställning, som i regel 

övergår i en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång, såvida inte arbetsgivaren 

eller arbetstagaren vidtar några åtgärder för att avbryta den inledda anställningen.72 

4.1.1 Allmän visstidsanställning och vikariat, 5 § LAS  

År 2007 infördes allmän visstidsanställning i svensk lagstiftning genom Lag 

(2007:391), denna anställningsform fastslog begreppet allmän visstidsanställning. 

Utgångspunkten med denna definition var att underlätta för rekrytering och 

nyanställning och därmed bidra till att fler arbetstillfällen skapas och ger 

tillväxtmöjlighet för företag.73 Det skall vara lätt för en arbetsgivare att anställa 

tidsbegränsad personal, 74 detta för att öka flexibiliteten, sysselsättningen och 

rörligheten på arbetsmarknaden. Denna lagändring om att förbättra möjligheterna att 

träffa avtal om tidsbegränsad anställning skulle kunna medföra risk för att kvinnors 

position på arbetsmarknaden försämras ytterligare75 och därmed strida mot EU:s 

visstidsdirektiv om att främja män och kvinnors lika möjligheter på 

arbetsmarknaden.76 

 Under mätperioden 2008 var det 105 000 fler kvinnor än män som var 

tidsbegränsat anställda och 2012 var det 95 000 77 fler kvinnor än män som var 

                                                        
69 http://www.tco.se/Templates/Page1____210.aspx?DataID=13467 Hämtat den 2013-02-27 kl 19.07  
70 4, 5, 6 § § LAS. 
71 4 § andra stycket LAS. 
72 6 § andra och tredje stycket LAS. 
73 Prop. 2006/07:111, s 45 f. 
74 Prop. 2006/07:111, s 27. 
75 Prop. 2006/07:111, s 47 f. 
76 Europeiska unionens officiella tidning, artikel 153 (i), s 117. 
77 Se Bilaga 1 och 2. 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1982q80_5_px_lopnr1
http://www.tco.se/Templates/Page1____210.aspx?DataID=13467
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tidbegränsat anställda. Införandet av lagändringen 2007:391 har inte försämrat 

kvinnornas position på arbetsmarknaden. 

 En arbetsgivare skall kunna täcka upp tillfälligt behov genom allmänna 

visstidsanställningar. Eftersom det inte finns några krav på att en arbetsgivare skall 

redovisa skäl för en allmän visstidsanställning, kan en arbetsgivare välja att fylla ett 

permanent arbetskraftsbehov med en allmän visstidsanställning upp till två år. Enlig 

klausul 5.1 a i visstidsdirektivet är krav på objektiva skäl för tidsbegränsade 

anställningar är ett sätt att förhindra att tidsbegränsade anställningsformer missbrukas. 

Objektiva skäl måste enligt svensk lagstiftning föreligga vid vikariat inte vid allmän 

visstidsanställning.78 Objektiva skäl föreligger när en vikarie anställs som ersättare för 

en ordinarie arbetstagare som av någon anledning är fri från sin befattning exempelvis 

på grund av sjukdom, föräldraledig studieledighet mm. 79 

 I AD 1984 nr 66 framgår det att ett vikariat skall betraktas som lagstridigt och 

oäkta om arbetsgivaren på något sätt försökt kringgå anställningsskyddslagens regler. 

Så kan exempelvis vara fallet om vikarien i större utsträckning och mera regelbundet 

sysselsätts med arbetsuppgifter som inte skulle ha förelegat på tjänstens ordinarie 

innehavare.80 I AD 1994 nr 22 fann Arbetsdomstolen att vikariat är en tillåten form av 

tidsbegränsad anställning, om vikariatet är äkta i anställningsskyddslagens mening. 

De krav som gäller för att ett vikariat skall godtas som ett giltigt vikariat är att 

vikariatet knyts till en viss ledig arbetstagares anställning eller till viss ledig 

befattning.81 Enligt AD 2002 nr 3 är det i praktiken dock inte så stor skillnad mellan 

allmän visstidsanställning och vikariat. Arbetsdomstolen fann att en vikarie som 

anställs utan att det på anställningsbevisen angetts för vem personen vikarierat för, 

kan inte ses som ett uttryck för att bolaget försökt kringgå reglerna i LAS. En 

arbetstagare kan ha flera på varandra följande vikariatsanställningar, utan att krav har 

ställts på att vikariaten skall ersätta en annan anställds frånvaro. 82 AD skall betrakta 

omständigheterna i det enskilda fallet för att göra en bedömning om kringgående av 

                                                        
78 Prop. 2006/07:111, s 28 ff. 
79 Karlén, Kristina, Rätt lön, Stockholm: Bonnier Utbildning AB 2011, s 42. 
80 AD 1984 nr 66, Sveriges Psykologförbund mot Stockholms kommun. Avgörandedatum: 1984-05-23 
81AD fall 1994 nr 22, Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation, 
SAC mot Staten genom Postverket. Avgörandedatum: 1994-02-16. 
82AD fall 2002 nr 3, Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Kommunala Företagens 
Samorganisation och Renhållningen Piteå Aktiebolag i Öjebyn, Avgörandedatum: 2002-01-16. 
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LAS förelegat.83 Det framgår även i mål C-586/10 Kücük att samtliga omständigheter 

i det enskilda fallet ska beaktas vid bedömningen av huruvida en förnyelse av en 

visstidsanställning är motiverad av objektiva skäl.84 Jag personligen anser att AD 

borde vara mer konsekvent i sin bedömning och inte motsäga sig själv som den gör i 

AD 1994 nr 22 och AD 2002 nr 3.  

 AD domen 2002 nr 3 motsätter sig den svenska lagstiftningen, om att det krävs 

en objektiv konstaterbar grund för att en vikarie skall kunna anställas.85 Jag anser att 

AD och lagstiftning borde gå hand i hand för att tydliggöra vad som gäller, förhindra 

motsättningar och missförstånd i arbetslivet samt uppfylla EU rättens krav.   

 Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos samma 

arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller 

som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning.86 Två år är enligt Svenskt Näringsliv en för kort tidsperiod, men 

två år är bättre än 14 månader som TCO förespråkade. TCO var dock positiva till 

förslaget, de menade att lagen gällande vikariat stärkte vikariernas trygghet och 

begränsade möjligheten att missbruka vikariatsanställningar, vilket även regeringen 

hävdade. Svenskt Näringsliv ställde sig negativ till förslaget, de menade att den 

tidigare regleringen kring vikariat var en väl inkörd och accepterad modell som 

tillräckligt tillvaratog arbetstagarnas intressen och motverkade missbruk.87 

 Införandet av omvandlingsregeln begränsar möjligheterna att låta en arbetstagare 

vara tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare under en lång sammanhängande 

tid. Det är viktigt mot bakgrund av bestämmelserna i visstidsdirektivet. Detta för att 

förhindra fler på varandra rullande visstidsanställningar samt förhindra att 

arbetsgivare staplar tidsbegränsade anställningar på varandra.88 Övergången sker så 

snart den angivna tidsgränsen överskrids med undantag för situationer där särskilda 

behörighetskrav ställs på en arbetstagare för att få en tillsvidareanställning, 

                                                        
83 AD 1984 nr 66, 
84 Mål C-586/10 punkt 56. 
85 Prop. 2006/07:111, s 28 ff. 
86 5 § andra stycket LAS. 
87 Prop. 2006/07:111, s 26 ff. 
88 Prop. 2006/07:111, s 28 ff. 
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exempelvis för lärare.89 

 Vid beräkningen av uppnådd anställningstid för omvandling till en 

tillsvidareanställning räknas anställningsformerna för sig,90 det är inte möjligt att 

lägga samman tid i allmänna visstidsanställningar med tid i vikariatsanställningar. EU 

kommissionen anser att det skulle ha varit mer effektivt att kombinera de oberoende 

tvååriga tidsgränserna för allmän visstidsanställning respektive vikariat med en annan 

åtgärd som en övre gräns för antalet förnyade anställningar. Detta för att förhindra 

missbruk utav upprepande tidsbegränsade anställningar. 91 

 En tidsbegränsad anställning skall efter en tillräckligt lång tid på något sätt skapa 

ett behov av och en möjlighet att erbjuda en tillsvidareanställning. Svenskt Näringsliv 

ställer sig kritisk mot en automatisk övergång, de menar att en sådan övergång leder 

till att en arbetsgivare tvingas tillsvidareanställa arbetstagare i situationer där det inte 

finns behov av en tillsvidareanställning.92 

 En arbetstagare har rätt att tillgodoräkna sig tidigare anställningstid inom en 

koncern, enligt 3 § LAS samt vid företags- eller verksamhets ägarbyte enligt 6 b LAS. 

Enligt lagtexten är det anställningstiden som räknas, inte det arbete som har utförts av 

arbetstagaren under denna tid. Ledigheter i en anställning får tas med i beräkningen 

och tillgodoräknas arbetstagaren. Om arbetstagaren har haft möjlighet att säga nej då 

arbete erbjudits skall endast arbetad tid beräknas i anställningstiden. Om arbetstagaren 

däremot har varit skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande skall även den tid då 

arbete inte utförts medräknas i anställningstiden.93 

 Omvandlingsregeln i 5 § LAS är dispositiv enligt 2 § tredje stycket LAS. Det 

innebär att det är möjligt att göra avvikelser genom kollektivavtal från 

omvandlingsreglerna i 5 § LAS utifrån de förhållanden som gäller i olika branscher. 
94 

  

                                                        
89 AD 2002 nr 92, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund mot Gotlands kommun i Visby. 
Avgörandedatum: 2002-09-04. 
90 Prop. 2006/07:111, s 29. 
91 EU kommissionens formella underrättelse 2010-03-18, s 4,  
92 Prop. 2006/07:111, s 27 f. 
93 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 2011, s 296. 
94 Prop. 2006/07:111, s 27. 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xad_2002q92x_lopnr9
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4.1.2 Provanställning, 6 § LAS 

En provanställning har som syfte att ge den arbetssökande en möjlighet att komma in 

på arbetsmarknaden, 95 samt skapa tillfälle för en arbetsgivare att bedöma hur en 

person passar för ett arbete och minimera risken för en kostsam felrekrytering. 

Provanställning är avsedd att användas av arbetsgivare som vid avtalstillfället har 

stadigvarande behov av arbetskraft men som vill pröva arbetstagarens lämplighet för 

arbetet. Provanställning skall inte användas om en arbetsgivare har behov av tillfällig 

arbetskraft. För dessa behov skall allmän visstidsanställning användas.96 

 För att få anställa en arbetstagare i en provanställning skall det föreligga ett visst 

prövobehov, vissa objektiva fastställda förutsättningar som exempelvis bristande 

yrkeserfarenhet hos arbetstagaren. Provanställning gäller enbart för någon som inte är 

känd sedan tidigare, exempelvis kan inte en tidigare vikarie provanställas. Det är 

heller inte tillåtet att förlänga en provanställning utöver den tillåtna tiden. En 

provanställning får inte upprepas, undantagsvis om det föreligger speciella 

omständigheter. Vilket exempelvis kan vara om det rör sig om andra arbetsuppgifter 

där det ställs andra krav på arbetstagaren än i det arbete i vilket prövning redan har 

skett.97 Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter 

det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid 

prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en 

tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även 

före prövotidens utgång.98 

 Lagregeln om provanställning är dispositiv enligt 2 § tredje stycket LAS. Det är 

kollektivavtalsparternas uppgift att anpassa lagreglerna till vad som är naturligt för 

avtalsområdet i fråga.99 

 Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas om prövotiden är högst sex 

månader.100 Den prövotid som ingår i en provanställning skall inte kunna sträckas ut 

                                                        
95 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd, 10 uppl. Solna: Nordstedts Juridik 2010, s 
143. 
96 Prop. 2006/07:111, s 30. 
97 AD 2010 nr 61, Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Mot Bussarbetsgivarna och Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag i Vänersborg. Avgörandedatum: 2010-
09-08. 
98 6 § LAS. 
99 Karlén, Rätt lön, 2011, s 40. 
100 6 § LAS. 
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med utnyttjande av reglerna i allmän visstidsanställning. En tidsbegränsad anställning 

får inte inledas med en tidsbegränsad provanställning utan provanställningar skall ta 

sikte på tillsvidareanställningar, inte på tidsbegränsade anställningar.101 

 TCO motsätter sig att tid i provanställning inte får räknas in i beräkningen av den 

sammanlagda anställningstiden, när tidsbegränsade anställningar ska övergå i 

tillsvidareanställningar. TCO anser att tidsbegränsad anställning oavsett form bör vara 

tillåtet i maximalt 36 månader under en femårsperiod.102 

4.2 Kritik mot Sveriges genomförande av visstidsdirektivet 

Regleringen kring visstidsanställningar har varit ett turbulent område, den 20 juni år 

2007 anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för bristande 

genomförande av visstidsdirektivet. TCO hävdade att bestämmelserna i LAS, inte 

överrensstämmer med klausul 5 och klausul 8.3 i visstidsdirektivet. Efter klagomål 

från TCO,103 inledde Europeiska kommissionen ett överträdelseärende mot Sverige 

angående genomförandet av visstidsdirektivet. I en formell underrättelse som 

överlämnades i mars 2010 till Sveriges ständiga representation vid EU, anförde 

kommissionen att det i anställningsskyddslagen saknas en tydlig övre tidsgräns för 

flera på varandra följande visstidsanställningar rörande allmän visstidsanställning och 

vikariat. Enligt kommissionen innebär det att den Svenska regleringen kring 

visstidsanställda inte uppfyller de kraven som ställs i klausul 5 i visstidsdirektivet.104  

 TCO har vid ett flertal tillfällen påpekat att det är för lätt för en arbetsgivare i 

Sverige att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra, under lång tid.105 EU 

kommissionen har nu gett TCO rätt. Den Europeiska kommissionen har begärt 

Sverige att förändra sin lagstiftning i överrensstämmelse med visstidsdirektivet samt 

förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Kommissionen har 

gjort bedömningen att den nuvarande svenska lagstiftningen innehåller vissa 

begränsningar, men dessa begränsningar tar inte hänsyn till varandra därför kan en 

arbetsgivare i Sverige kringgå den svenska lagstiftningen genom att kombinera olika 

                                                        
101 Prop. 2006/07:111, s 29 ff. 
102 Prop. 2006/07:111, s 29 ff. 
103 Hamskär, Ingemar, Engblom, Samuel, Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya 
regler om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG 
om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, 2010-03-25. Hämtat på 
http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc Hämtat den 2013-03-06 kl 12.36. 
104 EU kommissionens formella underrättelse 2010-03-18, s 5 f. 
105 http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=13586 Hämtat den 2013-02-27 kl 19.45 

http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc
http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=13586
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typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare, vilket strider mot 

visstidsdirektivet. Sverige har fått två månader på sig, räknat från den 21 februari 

2013, att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att genomföra 

direktivet, annars kan kommissionen väcka talan mot Sverige i EU domstolen.106  

4.2.1 Arbetsmarknadsdepartementets lagförslag DS (2012:25) 

Det svenska Arbetsmarknadsdepartementet har som följd av kritiken från TCO samt 

från EU kommissionen vid ett flertal tillfällen utarbetat förslag till ändringar i lagen 

om anställningsskydd, senast genom DS (2012:25). 107 Förslaget var att införa en ny 

lagparagraf, som skulle reglera övergången från vissa tidsbegränsade anställningar till 

tillsvidareanställningar. Avsikten med lagändringen var att säkerställa att den svenska 

rätten överensstämde med visstidsdirektivet.108 

 Den föreslagna ändringen innebär att det i anställningsskyddslagen införs en 

kompletterande bestämmelse:  

5 a § ”Om en arbetstagare, under en period då provanställning eller 

tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd hos 

arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två 

år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning. En anställning har följt på en annan om den påbörjats 

inom tre månader efter att den föregående avslutats.” 109 

 Vid bedömningen om anställningarna har följt på varandra, ska tidsbegränsade 

anställningar och provanställningar enligt anställningsskyddslagen, 

specialförfattningar och kollektivavtal beaktas.110 Eftersom det är något vanligare att 

kvinnor har visstidsanställningar än att män, kan det antas att något fler kvinnor kan 

komma i åtnjutande av detta skydd.111 

 Lagförslaget från Arbetsmarknadsdepartementet om att en anställning har följt på 

en annan om den påbörjats inom tre månader efter att den föregående anställningen 

avslutades är helt i överrensstämmelse med visstidsdirektivets klausul 5. 2 a om vad 

                                                        
106 EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO/13/122, Bryssel 21 februari 2013. 
107 DS (2012:25) Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. 
108 DS (2012:25) s 47. 
109 DS (2012:25), s 11f. 
110 DS(2012:25), s 5. 
111 DS (2012:25). s 53. 
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som skall betraktas som på varandra följande. Detta lagförslag liknar utfallet i EU-

domstolens mål C-364/07 Vassilakis mfl. I målet bedömde EU-domstolen att en 

tidsgräns på tre månader mellan upprepade tidsbegränsade anställningarna inte är att 

betrakta som på varandra följande. Ett uppehåll på tre månader mellan anställningarna 

bedömdes av EU-domstolen som tillräckligt för att avbryta varje 

anställningsförhållande. Denna tidsperiod försvårar för en arbetsgivare som har ett 

stadigvarande behov av arbetskraft att kringgå direktivets skydd mot missbruk. Denna 

tre månaders period är i överrensstämmelse med visstidsdirektivets klausul 5.2.112  

 Den 14 januari 2013 intygade arbetsmarknadsministern, Hillevi Engström, att 

regeringen inte skulle lägga fram något förslag om ändrade visstidsregler. Regeringen 

ville inte begränsa möjligheterna att anställa tidsbegränsat, med tanke på den höga 

arbetslösheten samt ansåg regeringen att det svenska regelverket redan utgjorde ett 

tillräckligt och effektivt instrument för att motverka missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar. 113 Detta var ett bra beslut av regeringen ansåg Lars Gellner, 

arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. Han anser att lagen om anställningsskydd 

redan innehåller skydd mot missbruk av flera på varandra följande 

visstidsanställningar. Gellner hävdade att arbetsmarknadens lagförslag skulle göra 

regelverket kring tidsbegränsad anställning krångligare, dyrare att hantera samt leda 

till att arbetsgivare undviker att visstidsanställa.114 TCO påstår att 

Arbetsmarknadsdepartementets lagförslag skulle leda till osäkerhet, för såväl 

arbetstagare som arbetsgivare, om när en arbetstagare har rätt att få sin tidsbegräsade 

anställning omvandlad till en tillsvidareanställning.115 

 Jag anser att Arbetsmarknadsdepartementets lagförslag försvårar kombinationen 

av olika visstidsanställningar genom införande definition av på varandra följande. Tre 

månader måste, enligt lagförslaget, föreligga mellan anställningar för att de inte skall 

betraktas som på varandra följande. Förslaget motverkar dock inte en kombination. 

En arbetsgivare kan fortfarande mixa olika tidsbegränsade anställningsformer med 

varandra för att förlänga tiden i en tidsbegränsad anställning, under förutsättning att 

tre månaders föreligger mellan de olika tidsbegränsade anställningarna.  
                                                        
112 Mål C-364/07 Vassilakis mot Dimos Kerkyraion. Avgörande nr 3. 
113 http://www.dagensarena.se/opinion/samuel-engblom-tco-underkant-for-engstroms-hantering-av-
visstider/ Hämtat den 2013-03-04 kl 13.55. 
114 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/bra-initiativ-fran-regeringen_180011.html Hämtat den 
2013-02-11 kl 14.32. 
115 http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc Hämtat den 2013-02-12 kl 10.36. 

http://www.dagensarena.se/opinion/samuel-engblom-tco-underkant-for-engstroms-hantering-av-visstider/
http://www.dagensarena.se/opinion/samuel-engblom-tco-underkant-for-engstroms-hantering-av-visstider/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/bra-initiativ-fran-regeringen_180011.html
http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc
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 Förslaget om att fungera som ett komplement till nuvarande reglering i LAS tror 

jag skulle missgynna individen. Den tidsbegränsade anställde arbetstagaren, som 

anställts i omgångar med mer än tre månaders uppehåll mellan anställningarna skulle 

kanske aldrig komma upp i den två årsgräns som krävs för att anställningen skall 

övergå i en tillsvidareanställning. Detta för att tidsspannet på fem år har passerat.  

 4.2.2 Lagförslag från TCO 

TCO anser att de nuvarande reglerna kring tidsbegränsad anställning i lagen om 

anställningsskydd måste ses över. TCO föreslår att regeringen borde tillsätta en 

utredning med uppdrag att se över reglerna för de tidsbegränsade anställningarna. 

Utgångspunkten för en sådan översyn bör vara att tillgodose såväl arbetsgivarnas 

behov av att anställa tidsbegränsat som arbetstagarnas krav på trygghet och 

rättssäkerhet. Reglerna bör vara enkla och lätta att förstå för såväl arbetsgivare som 

arbetstagare samt uppfylla EU-rättens krav om skydd mot missbruk av upprepade 

tidsbegränsade anställningar enligt visstidsdirektivets klausul 5.1. TCO har lagt 

samman de här kraven och utifrån dem identifierat tre modeller (lösningsförslag 1,2 

och 3) för hur den framtida lagstiftningen kring tidsbegränsade anställningar skulle 

kunna se ut.116 

 Jag håller med TCO om att regelverket kring tidsbegränsade anställningar bör ses 

över. Dagens lagstiftning kring tidsbegränsade anställningar skapar kryphål för en 

arbetsgivare att kombinera olika tidsbegränsade anställningsformer med varandra för 

att förlänga tiden för en tidsbegränsad anställning och därmed undvika en 

tillsvidareanställning. Regeringen bör se över lagstiftningen kring de tidsbegränsade 

anställningsformerna, för att undvika en fördragsbrottstalan i EU domstolen. 

 TCO har tre lösningsförslag på missbruksproblematiken, det första förslaget är att 

alla tidsbegränsad anställningsformer skall vara motiverade på objektiva grunder. 

Modellen skulle fungera EU-rättsligt då den behåller tillsvidareanställning som 

huvudregel och skyddar mot missbruk av upprepade visstidsanställning på det sätt 

som anges i visstidsdirektivets klausul 5.1 a, det vill säga krav på objektiva grunder 

för förnyad visstidsanställning. De objektiva skälen skall vara så tydligt definierade 

att de inte kan missbrukas. Nackdelar med att i lagen reglera tidsbegränsade 

anställningar på detta sätt är att det är svårt för lagstiftaren att förutse all legitim 
                                                        
116 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 24 f.  
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användning av tidsbegränsade anställningar.117  

 Förslag om att införa en regel om att alla tidsbegränsade anställningsformer skall 

vara motiverade på objektiva grunder skiljer sig från nuvarande lagstiftning. 

Objektiva skäl måste enligt nuvarande svensk lagstiftning föreligga vid vikariat inte 

vid allmän visstidsanställning.118 Att införa objektiva skäl för att anställa personal 

tidsbegränsat tror jag skulle kunna medföra att arbetsgivare får det svårare att anställa 

en arbetstagare i en allmän visstidsanställning och därmed kombinera olika 

tidsbegränsade anställningsformer med varandra. Lagförslaget skulle dock inte 

förhindra att en kombination av olika tidsbegränsade anställningar. En arbetsgivare 

skulle fortfarande kunna kombinera olika anställningsformer med varandra, för att 

förlänga tiden i en tidsbegränsad anställning, under förutsättning att arbetsgivaren kan 

uppge motiven för de tidsbegränsade anställningarna. Jag anser att förslaget, av denna 

anledning, inte är tillräckligt åtstramat.  

 En regel om att införa en objektiv grund för alla tidsbegränsade 

anställningsformer skulle kunna medföra att kvinnors situation förbättras.119 Detta 

med bakgrund av att fler kvinnor än män är tidsbegränsat anställda. 120 Även 

samhället skulle kunna påverkas av det införande kravet om objektiv grund. Det 

skulle bli svårare för en arbetsgivare att anställa tidsbegränsat, då skäl behöver uppges 

till tidsbegränsningen. Om en arbetsgivare saknar motiv för att tidsbegränsat anställa 

personal, kanske arbetsgivaren istället väljer att tillsvidareanställa personen. Detta 

skulle medföra många positiva effekter för individen, som en tillsvidareanställning 

medför som bland annat ekonomisk trygghet. 121 Arbetsgivaren kan sedan när det blir 

lite att göra i företaget, säga upp personal på grund av arbetsbrist.122 Detta lagförslag 

skulle även kunna få ett helt annat scenario, om arbetsgivare saknar motiv för att 

anställa tidsbegränsat kanske de väljer att inte anställa alls eller om de måste, ta in 

personal från exempelvis ett bemanningsföretag. Detta kan medföra att fler människor 

blir utan jobb, vilket i sin tur leder till ökade arbetslöshetsförsäkringskostnader.123  

                                                        
117 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 25. 
118 Prop. 2006/07:111, s 30 f. 
119 Prop. 2006/07:111, s 47 f. 
120 Se Bilaga 1. 
121 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 6.  
122 7 § LAS. 
123 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 6.  
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 Det andra lösningsförslaget är att det endast skall finnas en form av tidsbegränsad 

anställning, allmän visstidsanställning. Det föreligger då ingen risk för att reglerna 

kringgås genom kombination av andra former av tidsbegränsade anställningar. Denna 

enda visstidsform överrensstämmer med EU-rättens krav i klausul 5.1 b om en övre 

sammanlagd tidsgräns. En sådan regel är enkel att förstå och använda. Allmän 

visstidsanställning har fördelen att formen täcker in alla situationer där en 

arbetsgivare har legitima behov av att anställa tidsbegränsat. Nackdelen med 

modellen är att den kan användas på ett sätt som riskerar att urholka huvudregeln om 

tillsvidareanställning, då en visstidsanställning inte behöver motiveras på objektiva 

grunder, det vill säga att en arbetsgivare inte behöver uppge eller redovisa skälen till 

en allmän visstidsanställning. I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen sägs 

förvisso att en tidsbegränsad anställning inte ska användas om arbetsgivaren har ett 

mer stadigvarande behov av arbetskraft. För att inte lagen skall missbrukas måste 

allmän visstidsanställning, liksom idag, vara försedd med en tidsgräns som inte kan 

vara längre än vad den är idag.124 Ifall detta förslag skulle få genomslagskraft och 

användas på ett sätt som urholkar dagens lagstiftning kring tillsvidareanställning, så 

skulle kvinnor påverkas i större negativ utsträckning än män, då fler kvinnor är män 

är tidsbegränsat anställda. 125  

 Det tredje lösningsförslaget skulle innebära minst förändring jämfört med 

dagens lagstiftning. Det skulle förenkla reglerna och uppfylla EU-rättens krav i 

klausul 5.1 b, genom att förse nuvarande regler med en övre sammanlagd tidsgräns 

där anställningstid i alla tidsbegränsade anställningsformer ingår. Det blir färre saker 

för små arbetsgivare och enskilda arbetstagare att hålla reda på, samtidigt som Sverige 

inför en skyddsregel av det slag som nämns i direktivet 5.1 b.126 Det är också en 

lösning som EU-kommissionen antyder i den formella underrättelsen. Kommissionen 

menar att ett sätt att komma tillrätta med problemet är att införa en övre tidsgräns på 

sammanlag två år för allmänna visstidsanställningar och vikariat, i stället för två 

oberoende tvåårsgränser.127 Detta förslag har även presenterats vid ett senare tillfälle 

från TCO, de föreslår att en tidsbegränsad anställning skall övergå i en 

tillsvidareanställning om en person varit tidsbegränsat anställd hos samma 

                                                        
124 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 25 f. 
125 Se Bilaga 1. 
126 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 26 f. 
127 EU kommissionens formella underrättelse 2010-03-18, s 4. 
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arbetsgivare minst tre år under en femårsperiod oavsett vilken form av tidsbegränsad 

anställning det rör sig om. All anställningstid i alla olika tidsbegränsade 

anställningsformer skall räknas samman. Förslaget skapar goda möjligheter för 

arbetsgivare att anställa tidsbegränsat samtidigt som det ger ett bättre skydd mot 

missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Förslaget är betydligt lättare att 

förstå och tillämpa än det förslag som Arbetsmarknadsdepartementet har presenterat. 

Bestämmelsen ska vara semidispositiv så att arbetsmarknadens parter kan avtala om 

branschanpassande regler i kollektivavtal.128 Detta lagförslag överensstämmer med 

visstidsdirektivets syfte, om att motverka missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningskontrakt. 129 Missbruk skulle kunna undvikas, när arbetsgivare inte 

längre kan kombinera de olika anställningstiderna med varandra för att förlänga tiden 

i en tidsbegränsat anställning. Om anställningstid i olika anställningsformer räknades 

samman, skulle en tidsbegränsad anställd arbetstagare snabbare komma i åtnjutande 

av en tillsvidareanställning, vilket gynnar arbetstagaren. EU kommissionen anser att 

anställningsskyddet för tidsbegränsade anställningar borde öka, till fördel för 

arbetstagarna.130 Kvinnan skulle påverkas positivt av detta lagförslag, då kvinnor i 

större utsträckning än män är tidsbegränsat anställda. Förslaget skulle även skulle 

gynna samhället, en tillsvidareanställning medför lägre kostnader för samhället i 

jämförelse med en tidsbegränsad anställning.131   

 Att uppfylla Sveriges internationella åtaganden är ett måste enligt TCO, de 

uppmanar därför ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott att tänka igenom 

deras förslag. TCO hoppas på att de nödvändiga förbättringarna av reglerna för 

tidsbegränsade anställda kan genomföras med en bred majoritet i Sveriges riksdag.132 

                                                        
128 http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc Hämtat den 2013-02-12 kl 10.36. 
129 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 1 b. 
130 Nyström, Birgitta, Edström, Örjan, Malmberg, Jonas (red.) Nedslag i den nya arbetsrätten, Malmö: 
Liber AB 2012, s 111. 
131 Engblom, TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS och EU-RÄTTEN #8/10, 2010-07-06, s 6.  
132 http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc Hämtat den 2013-02-12 kl 10.36. 

http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc
http://www.tco.se/b68913f2-057f-4eed-bfa1-fb1b2a577da6.fodoc
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5 Avslutande reflektioner och slutsatser 

Sverige har i enlighet med visstidsdirektivets bestämmelser valt att införa klausul 5.1 

b om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande 

visstidsanställningar. Enligt 5 § andra stycket LAS, så skall en tidsbegränsad 

anställning övergå i en tillsvidareanställning om arbetstagaren under en femårsperiod 

har varit anställd hos samma arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i 

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

 Sverige har fått kritik från TCO samt från EU kommissionen om att inte uppfyllt 

de krav som ställs i visstidsdirektivets klausul 5.1 b. Svensk lagstiftning möjliggör för 

en arbetsgivare att kombinera olika tidsbegränsade anställningsformer i LAS för att 

förlänga tiden i en tidsbegränsad anställning. En arbetstagare kan exempelvis vara 

anställd i en provanställning i högst sex månader för att sedan bli anställd i en allmän 

visstidsanställning i 23,5 månader. Efter detta kan anställningen, helt i enighet med 

svensk lagstiftning, övergå i ett vikariat i 23,5 månader utan att anställningen övergår 

i en tillsvidareanställning. En arbetstagare kan sammanfattningsvis vara tidsbegränsat 

anställd hos samma arbetsgivare i nästan fyra och ett halvt år inom en femårsperiod 

utan att anställningen övergår i en tillsvidareanställning. Eftersom det är fler kvinnor i 

än män som är tidsbegränsat anställda 133 kommer troligtvis kvinnor, i större 

utsträckning, påverkas av denna kombinationsproblematik. 

 Utifrån statistik som jag har tagit del av från 2008 fram till 2012, så framgår det 

att betydligt fler kvinnor är tidbegränsat anställda jämfört med antal män. Detta kan 

medföra att kvinnor har en mer otrygg ekonomisk situation och får svårigheter att 

skapa karriärmöjligheter. Tidsbegränsade anställningar kan medföra svårigheter att få 

lån eller bostad. För samhället kan tidsbegränsade anställningar leda till att människor 

upplever återkommande korta perioder av arbetslöshet, vilket medför att kostnaderna 

stiger för bland annat arbetslöshetsförsäkringen.  

 Den kvinnliga tidsbegränsade anställningssiffran har minskat från 383 000 år 

2008 till 373 000 personer år 2012. Den manliga tidsbegränsade anställningssiffran 

har ökat, år 2008 var 278 000 män anställda i en tidsbegränsad anställning, år 2012 

hade 288 000 män en tidsbegränsad anställning. Det tidsbegränsade 

                                                        
133 Se Bilaga 1 och 2. 
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anställningsantalet mellan män och kvinnor har minskat från 105 000 år 2008 till 95 

000 år 2012. 134  

 Nyligen, den 21 februari 2013, begärde EU kommissionen Sverige att ändra sin 

lagstiftning i överensstämmelse med visstidsdirektivet och förhindra missbruk av på 

varandra följande visstidsanställningar. Sverige har nu lite mer än en månad på sig att 

till EU kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra 

direktivet. Annars kan kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige i EU-

domstolen. TCO har förslagit att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att 

göra en översyn av reglerna för tidsbegränsade anställningar. Jag håller med TCO om 

att regelverket kring tidsbegränsade anställningar bör ses över, de regler som idag 

finns skapar möjligheter för en arbetsgivare att kombinera olika tidsbegränsade 

anställningsformerna med varandra för att förlänga tiden för en tidsbegränsad 

anställning och därmed undvika en tillsvidareanställning.  

 TCO har presenterat tre lösningsförslag om hur lagen kring tidsbegränsad 

anställning skulle kunna utformas. Första förslaget är att alla tidsbegränsade 

anställningsformer skall vara motiverade på objektiva grunder, andra förslaget är att 

det endast skall finnas en form av tidsbegränsad anställning nämligen allmän 

visstidsanställning, tredje förslaget är att införa en övre tidsgräns, där all 

anställningstid i alla tidsbegränsade anställningsformer skall ingå. EU kommissionen 

har föreslagit en tidsgräns på två år medan TCO har förslagit en tidsgräns på tre år 

inom en femårsperiod. Det skall bli spännande att följa vilka åtgärder som Sverige 

väljer att presentera till EU domstolen inom den närmaste månaden. Kanske kommer 

Sverige att presentera något av TCO:s lösningsförslag?

                                                        
134 Se Bilaga 1 och 2.  
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Bilaga 1, Befolkningen 15-74 år efter arbetskraftstillhörighet, år 2012 

samt 2011.135 

 År 2012 

Antal 

1000-tal 

År 2011 

Antal 

1000-tal 

Förändring 

sedan år 2011 

Antal 1000-tal 

Tidsbeg. 

anställda 

661±13 681±13 -20 

Män 288±9 303±9 -15 

Kvinnor 373±9 378±10 -6 

 

Bilaga 2, Sysselsatta 1 000-tal efter kön år 2008.136 

Kön, ålder Tidsbegränsat anställda 

Båda könen  

15-74 år 661 

Män  

15-74 år 278 

Kvinnor  

15-74 år 383 

 

                                                        
135 Sveriges Officiella Statistik Statistiska meddelanden, AM 12 SM 301, 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2012, s 6. 
136SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2010, s 272. 


