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Abstract 

Since 2007 the EU commission has been investigating Sweden regarding their 

implementation of the Council's directive 1999/70/EC concerning the framework agreement 

on fixed-term work into Swedish law after a report to the commission from a Swedish 

confederation of officials, TCO. After many years and turns back and forth between the 

commission and the Swedish government with several failed suggestions of changes to the 

Swedish legislation regarding fixed-term contracts, the government presented a final 

suggestion that was successfully voted through and thereby new rules regarding fixed-term 

contracts applies in Sweden from 1 May 2016.  

During this whole process, and before it as well, there has been a discussion between the 

parties of the labour market on whether fixed-term contracts are being misused or not in 

Sweden. The main purpose of this essay is to shed some light on the question of this misuse 

of fixed-term contracts and to see what consequences such misuse, if it exists, could have on 

the society and specifically on the labour market integration of newly arrived citizens.  

If misuse of fixed-term contracts exist or not is a question of interpretation and is depending 

on how the labour market is viewed. There are different perspectives and different theories on 

how the labour market should function to best profit the society. What effects the new 

Swedish legislation regarding fixed-term contracts will have on the society and on the 

integration of newly arrived citizens in the future is yet to be shown. If the new rules 

regarding fixed-term contracts fulfill their purpose in strengthening the employee protection 

that could have a positive outcome for both newly arrived citizens and the society at large.    
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 

 
Sedan 1 juli 2007 finns det fyra former av tidsbegränsade anställningar i Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS): allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och 

tidsbegränsad anställning när arbetstagaren fyllt 67 år. Användningen av tidsbegränsade 

anställningar är delvis begränsad genom att en arbetstagare som inom en femårsperiod 

innehaft en allmän visstidsanställning eller ett vikariat i mer än två år automatiskt har rätt till 

en tillsvidareanställning om anställningen fortlöper.
1
 Enligt lagtexten som trädde i kraft från 1 

juli 2007 är de tidsbegränsade anställningarna oberoende varandra och ska inte sammanräknas 

vid beräkning av de två åren.  

I samband med lagändringen 2007 uttryckte Tjänstemännens centralorganisation (TCO) skarp 

kritik mot de nya formuleringarna, och menade att Sverige inte uppfyllde de krav som ställts 

genom direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete (visstidsdirektivet).
2
 Deras kritik resulterade i 

en anmälan till EU-kommissionen (kommissionen)
3
, som startade ett fördragsbrottsärende 

mot Sverige, vilket i sin tur har lett fram till en proposition om ändring av LAS 5§ som 

nyligen beslutats träda i kraft 1 maj 2016.
4
 I maj 2013 presenterade TCO en undersökning där 

1125 visstidsanställda fick svara på en enkät rörande deras anställningar.
5
 Undersökningen 

kunde visa på att 11 % av Sveriges visstidsanställda hade varit så i fem år eller mer.
6
 

Resultatet bifogades som ett tillägg till anmälan mot Sverige i syfte att tjäna som bevis för 

deras uppfattning att visstidsanställningar missbrukas på ett sätt som visstidsdirektivet inte 

tillåter.
7
 

                                                           
1
 Lag (1982:80) om anställningsskydd, 5 §. 

2
 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 

och CEEP. 
3
 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, TCO, Stockholm, 2007. 
4
 Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. 

5
 Utförd av Novus Opinion, bifogad i: Additional comments from TCO regarding infringement procedure 

2007/4835 against Sweden, TCO, Stockholm, 2013-06-25, s. 10-13. 
6
 TCO tog sina resultat från enkätundersökningen och använde uppgifter angående antal visstidsanställda i 

Sverige för den aktuella tiden från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning (AKU) från maj 2013. 
7
 Additional comments from TCO regarding infringement procedure 2007/4835 against Sweden. 
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Det är alltså relativt tydligt att utformningen av LAS 5 § i saknat en del för att leva upp till det 

trygghetskrav som ställts av EU genom visstidsdirektivet.
8
 Visstidsanställningar spelar en 

viktig roll på arbetsmarknaden då det kan förekomma exempelvis arbetstoppar eller tillfälliga 

bortfall av personal då arbetsgivare kan behöva ha möjligheten att ta in ny personal under en 

begränsad tid. Därtill är det ett enklare steg in på arbetsmarknaden för exempelvis en 

arbetssökande som saknar tidigare erfarenhet av ett yrke, då insatserna för parterna inte blir 

lika höga som vid en tillsvidareanställning som binds upp på obestämd tid. Dock är det 

lagstadgat att anställning ska vara tillsvidare som regel, och det är därför viktigt att 

visstidsanställningar används restriktivt och enbart när det finns ett påkallat syfte för det.
9
 

En tillsvidareanställning erbjuder långsiktig trygghet jämfört med visstidsanställningar, och 

det kan reflekteras över om den tryggheten hos enskilda individer kan ha någon betydelse för 

samhället i stort. Det gäller både för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden och för 

de som ännu inte fått sitt första jobb, och det gäller såväl infödda som invandrade. Sverige 

idag har bland de högsta siffrorna för invandring någonsin, vilket innebär ett stort antal 

individer som behöver ta sig in i samhället.
10

 Både språksvårigheter, brist på erfarenhet och 

strukturell diskriminering kan vara exempel på faktorer som kan göra det problematiskt att 

komma in på arbetsmarknaden, och kanske framförallt att få en trygg anställning. Att ha ett 

arbete är en viktig faktor för att vara delaktig i samhället, både ur ekonomisk såväl som social 

synvinkel, och det kan således spela stor roll i fråga om integration för de som kommer till 

Sverige. Som tidigare nämnt innebär det en lägre risk för arbetsgivare att använda 

visstidsanställningar istället för tillsvidareanställningar. Om då visstidsanställningar är relativt 

tillgängliga som alternativ, kan det kombinerat med de ovan nämnda problematiserande 

faktorerna ha en negativ effekt på integreringen av nyanlända? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa frågan om missbruk av visstidsanställningar genom att se 

på utvecklingen av lagreglerna rörande visstidsanställningar samt hur visstidsanställningar har 

använts på arbetsmarknaden. Syftet är också att lyfta frågan om missbruk av 

visstidsanställningar ur ett mångfaldsperspektiv, genom att undersöka om sådant missbruk 

                                                           
8
 Direktiv 1999/70/EG, Bilaga Ramavtal om visstidsarbete, klausul 5. 

9
 LAS 4 § 1 st. 

10
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kriget-i-Syrien-medforde-rekordstor-invandring/, senast 

besökt 2016-02-19. 
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spelar någon roll i fråga om integreringen på arbetsmarknaden av nyanlända som omfattas av 

etableringsuppdraget.
11 

För att uppnå uppsatsens syften har följande frågeställningar formulerats med avsikt att 

fungera som verktyg för att komma fram till en relevant analys och slutsats: 

 Med vilket syfte formulerades anställningsformerna allmän visstidsanställning och 

vikariat, och har anställningsformerna använts enligt syftet?  

 På vilket sätt kommer användningen av allmän visstidsanställning och vikariat ändras 

när Prop. 2015/16:62 träder i kraft? 

 På vilket sätt kan ikraftträdandet av Prop. 2015/16:62 komma att påverka 

integreringen på arbetsmarknaden av nyanlända som omfattas av 

etableringsuppdraget? 

 

 

1.3 Metod 
 

Rättsutredningen i den här uppsatsen är uppdelad i två delar där den första berör den 

lagstiftning som finns rörande visstidsanställningar dels i Sverige och dels enligt EUs regler 

genom visstidsdirektivet. Då det under arbetets gång pågått en process kring förslag om 

ändring i lagtexten i LAS 5 § får även det stor del i det utredande arbetet eftersom det är av 

tydlig relevans för ämnet. För det här avsnittet av rättsutredningen används en 

rättsvetenskaplig metod med stöd av olika angreppssätt för olika delar där rättsdogmatiken 

kommer till användning i att fastställa vilka rättsregler som finns
12

, medan ett rättsgenetiskt 

perspektiv tillämpats då rättsreglernas historia måste beaktas för att det ska bli möjligt att till 

fullo förstå dess ursprung.
13

 

I det material som använts för uppsatsen alterneras begreppen tidsbegränsade anställningar 

och visstidsanställningar väldigt friskt, och tycks ha samma innebörd i de sammanhang de 

dyker upp. För att underlätta för läsaren har valet gjorts att enbart använda begreppet 

visstidsanställningar utom vid tillfällen då citat eller namn på dokument anges där begreppet 

tidsbegränsade anställningar finns med. Anledningen till att valet föll på just det av de två 

                                                           
11

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 2-2b §§. 
12

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014, s. 203-204. 
13

 Ibid., s.261. 
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begreppen är dels för att det används genom visstidsdirektivet och dels för att det är kortare 

och därmed mer lättläst. Läsaren uppmanas härmed därför att observera att begreppet 

visstidsanställningar i uppsatsen inte är att likställa med anställningsformen allmän 

visstidsanställning utan används som samlingsnamn för de anställningsformer som ingår i 

LAS 5 §.  

I rättsutredningens andra del lyfts ämnets problematik ur ett mångfaldsperspektiv med 

integrering av nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget i fokus. Anledningen till att 

det här perspektivet har valts är för att ämnet är väldigt aktuellt i Sverige idag med en stor 

invandring och därtill en utmaning för samhället att göra det bästa möjliga av tillskottet av 

resurser till arbetsmarknaden.
14

 Därför är det intressant att se på om de nya ändringarna i LAS 

5-5a §§, som även de är väldigt aktuella, skulle kunna påverka inte bara etablerade svenska 

arbetstagare utan även integreringen av nyanlända på arbetsmarknaden.  

För den delen av rättsutredningen används rättssociologiskt perspektiv då det blir nödvändigt 

att ta ett steg från den mer strikta rättsdogmatiken och betrakta rättsreglerna utifrån
15

, för att i 

det här fallet analysera i vilken utsträckning enskilda arbetstagares problem även kan vara 

samhälleliga problem.
16

 

Eftersom uppsatsens syfte till störst del består i att granska lagstiftning består en stor del av 

källorna av lagtext, riksdagstryck samt relevanta dokument som kan härledas till 

lagstiftningsprocessen. Rättsfall har medvetet valts bort som källa då den problematik som 

uppsatsen avser att belysa sällan leder till rättstvister. Missbruk av visstidsanställningar på det 

vis som uppsatsen tar upp handlar inte i första hand om lagbrott eller feltolkning utan snarare 

om hur lagen är utformad. Så länge lagen följs så finns det inte mycket en domstol kan pröva 

och således blir det väldigt få rättsfall att titta på i det här fallet. 

En del av dokumenten som källhänvisas till kommer från olika organisationer vilka skickat 

remissvar angående lagförslag. De svaren präglas naturligt av respektive organisations starka 

övertygelse om hur arbetsmarknaden borde se ut och tenderar således att vara vinklade, vilket 

har tagits med i beaktning vid behandling av dokumenten. Utöver ovan nämnda källor har viss 

                                                           
14

 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kriget-i-Syrien-medforde-rekordstor-invandring/, senast 
besökt 2016-02-19. 
15

 Lehrberg, s. 203. 
16

 Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt, Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 373. 
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litteratur använts i kompletterande syfte för att kunna nå en djupare förklaring kring vissa 

delar, särskilt i rättsutredningens samhällsreflekterande del. 

 

1.3.1 Avgränsningar 

 

I begreppet visstidsanställningar ryms som tidigare nämnt fyra olika anställningsformer enligt 

dagens gällande lagstiftning. Den här uppsatsen kommer inte att behandla visstidsanställning 

för arbetstagare som fyllt 67 år eller säsongsanställningar, då problematiken kring 

visstidsanställningar som den här uppsatsen avser att belysa inte i lika hög grad berör de två 

anställningsformerna. Det innebär att LAS 5b § som tillkommit tillsammans med ändringarna 

från Prop. 2015/16:62 inte behandlas då den rör arbetstagare som fyllt 67 år. 

Det ska uppmärksammas att anställningsformen säsongsanställning har omnämnts i skrivelser 

från EU-kommissionen som en del av problematiken där flertalet visstidsanställningar kan 

staplas på varandra. Trots det har fokus ändå valts bort från den anställningsformen då den 

vanligtvis är begränsad till en specifik del av året och således inte kan användas i lika stor 

utsträckning som allmän visstidsanställning och vikariat. 

I avsnitt 2.3 om de förslag som lett fram till det aktuella lagförslaget i Prop. 2015/16:62 har en 

avgränsning rörande remissinstanser gjorts. En departementspromemoria skickas vanligtvis 

till ett stort antal remissinstanser, och det är varken rimligt eller intressant att ta alla svar i 

beaktning i den här uppsatsen. Därför har beslut tagits att redovisa svar på de olika förslagen 

från TCO, Svenskt Näringsliv och LO. TCO för att de anmält Sverige till kommissionen och 

därför spelar en central roll i utvecklingen av lagförslaget, samt att de är en stor representant 

för tjänstemannasidan. Svenskt Näringsliv för att de är en stor representant för 

arbetsgivarsidan och till sist LO för att de är en stor representant för arbetaresidan. Syftet är 

att de tre ska säkerställa att redovisningen av remissvar inte blir vinklad i någon enskild sidas 

favör. 

I fråga om mångfaldsperspektivet i rättsutredningens andra del har beslut tagits att avgränsa 

begreppet nyanlända till de som omfattas av etableringsuppdraget, vilket innebär de som är 

mellan 20 och 64 år och som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för 

folkbokföring, samt de som uppfyller samma kriterier men från 18 år förutsatt att de saknar 
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föräldrar i Sverige.
17

 Etableringsuppdraget gäller under 24 månader eller tills dess att en 

individ haft en heltidsanställnings i sex månader, påbörjat högskoleutbildning eller tackat nej 

till erbjudande om anställning utan godtagbart skäl.
18

 Uppsatsen fokuserar dock inte enbart på 

de som befunnit sig i Sverige upp till 24 månader utan att avgränsningen syftar i första hand 

till åldersgruppen och det beviljade uppehållstillståndet. De två faktorerna tyder på att det är 

individer som avser att stanna i Sverige tillsvidare och att det därför är särskilt viktigt att de 

ges möjlighet till egenförsörjning och möjlighet till att bidra till samhället. 

Exempel på grupper som inte omfattas i och med avgränsningen, men som kan ha tillstånd att 

arbeta är: De som kommer till Sverige med erbjudande om arbete sedan tidigare exempelvis 

p.g.a. specialkompetens, de som studerar eller är gästforskare, de som är asylsökande samt de 

som är EU-medborgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 2-2b §§. 
18

 Ibid., § 9. 
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2. Visstidsanställningar i lagen och samhället. 
 

I den här delen redogörs för hur LAS 5 § och relaterade paragrafer utvecklats genom tiden, för 

att bättre förstå varför lagen ser ut som den gör idag. Det redogörs också ingående för 

processen bakom den anmälan till kommissionen som legat till grund för lagändringen med 

syfte att komplettera förarbetena till LAS olika lydelser genom tiderna, med syfte att ge en så 

bra bild som möjligt av hur utvecklingen av lagen har lett fram till den nya lydelse i LAS 5-5a 

§§ som träder i kraft 1 maj 2016. 

 

2.1 Bakgrunden till LAS 5 § 

 
Enligt LAS 5 § i den form som var gällande till och med 30 april 2016 var det möjligt att 

träffa avtal för tidsbegränsad anställning i formerna allmän visstidsanställning, vikariat, 

säsongsanställning samt i fall då arbetstagaren fyllt 67 år. I 5 § 2 st. fanns bestämt att en 

allmän visstidsanställning eller ett vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning om 

arbetstagaren varit anställd i den ena eller den andra formen i sammanlagt mer än två år 

beräknat på en femårsperiod, utan sammanräkning av olika anställningsformer.  

LAS är en semidispositiv lagstiftning, vilket innebär att avvikelser kan göras via 

kollektivavtal för bland andra 5 §.
19

 Dock är det inte tillåtet att avtala om något som försämrar 

villkoren för arbetstagare, eftersom LAS i första hand avser att värna om arbetstagares 

rättigheter. 

För att bättre förstå LAS och framförallt de paragrafer som rör anställningsformen i 

anställningsavtalet, 4-6 §§, så tar utredningen sin början i LAS 1974:12, som blev den första 

anställningsskyddslagen vilken gällde alla arbetstagare.
20

 Där konstaterades precis som i 

gällande lagstiftning att tillsvidareanställning gäller som huvudregel
21

, men att avtal om viss 

tid, viss säsong eller visst arbete fick träffas om det föranleddes av arbetsuppgifternas 

                                                           
19

 LAS 2 § 3 st. 
20

 Tidigare fanns exempelvis Lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare, med särskilda 
bestämmelser för arbetstagare över 45 år. 
21

 LAS, 4 § 1 st. 
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särskilda beskaffenhet.
22

 Vad som menas med arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet stod 

inte klart i lagens proposition, dock gjordes det tydligt att lagstiftarens syfte var att dessa 

anställningsformer skulle användas restriktivt och att de skulle föranledas av en 

överenskommelse om tidsbegränsning.
23

 Något lagstadgat tak för sådan tidsbegränsning 

formulerades dock inte. 

Nästa gång en stor reform av anställningsskyddet genomfördes, genom LAS 1982:80 som är 

grunden för dagens gällande lagstiftning, specificerades reglerna kring tidsbegränsade 

anställningar. Viss tid nämndes nu i de första tre punkterna i 5 §, vilka hade följande lydelse: 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 1. Avtal för viss tid, viss säsong 

eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 2. Avtal för viss tid som 

avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex 

månader under två år, om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.
24

 4 § tillkom och 

konstaterade samma som den gör idag, att anställningsavtal ska gälla tills vidare som 

utgångspunkt med tidsbegränsade anställningar som undantag.  

1 januari 1997 infogades ett tak även för vikariat, i ett andra stycke till 5 §, med lydelsen: Om 

en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år 

under de senaste fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
25

 Vid samma 

lagändring tillkom 5a § som tillät visstidsanställning utöver det som nämndes i 5 §. Där gällde 

så kallad överenskommen visstidsanställning där avtal skulle vara minst en månad och högst 

tolv månader inom en treårsperiod. Det fanns ett undantag för företag som anställde för första 

gången och där gällde istället 18 månader inom en treårsperiod. Slutligen fanns en 

begränsning om att en arbetsgivare fick ha maximalt fem arbetstagare med överenskommen 

visstidsanställning samtidigt.
26

 Dock uttrycktes inget hinder mot att ha anställda med annan 

tidsbegränsad anställning, vilket innebär att det fanns det en teoretisk möjlighet att ha ett 

obegränsat antal arbetstagare med andra tidsbegränsade anställningar under samma period.  

Motiveringen till ändringarna var att få stopp på så kallade rullande vikariatsanställningar 

samt att öka antalet nyanställningar genom att utöka möjligheterna för visstidsanställningar.
27

 

                                                           
22

 Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, m. m.; given Stockholms 
slott den 25 maj 1973, s. 4-5. 
23

 Ibid., s. 60. 
24

 Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag. 
25

 Prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 8-9. 
26

 Ibid., s. 5. 
27

 Ibid., s. 22. 
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Det gjordes tydligt, genom propositionens resonemang kring anställningsskydd och 

produktivitet, att större möjligheter för nyanställning och en mer flexibel arbetsmarknad för 

arbetsgivare skulle ge positiva resultat på sysselsättningen och att det borde prioriteras 

framför ett starkare anställningsskydd för arbetstagare.  

1 juli 2007 förenklades 5 § något genom att samtliga anställningsformer rörande viss tid slogs 

ihop till fri visstidsanställning samt att 5a § med överenskommen visstidsanställning 

upphävdes. Andra former för tidsbegränsade anställningar var enbart vikariat och 

tidsbegränsad anställning för arbetstagare som fyllt 67 år. Genom paragrafens andra stycke 

tilläts fri visstidsanställning i maximalt 14 månader och vikariat i maximalt tre år, dock med 

separat sammanräkning av perioderna för respektive anställningsform.
28

 

Gällande lagstiftning vid tidpunkten för förslaget ansågs vara onödigt krånglig och 

förvirrande med olika tidsgränser för olika typer av tidsbegränsade anställningar. Det ansågs 

också finnas skäl att se över lagstiftningen då antalet tidsbegränsat anställda sades ökat 

markant sedan 1990-talets början.
29

 Ändringarna blev de första att införas gällande 

tidsbegränsade anställningar sedan visstidsdirektivets ikraftträdande 28 juni 1999, men att det 

skulle vara en anledning till genomförandet av ändringarna diskuteras inte i förslaget mer än 

att direktivets regler
30

 redovisades i samband med övrig relevant och för perioden gällande 

lagstiftning.  

1 januari 2008 ändrades formuleringen och tidsgränsen för fri visstidsanställning till det som 

fram till 30 april 2016 var gällande lagstiftning: allmän visstidsanställning med en tidsgräns 

om maximalt två år under en femårsperiod. Vikariat föreslogs först vara oförändrat med en 

maximal tidsgräns om tre år
31

, men ändrades slutligen även det till samma tidsgräns som för 

allmän visstidsanställning.
32

 Ändringen i benämningen från fri till allmän visstidsanställning 

motiverades med att ordet fri kunde leda till uppfattningen att anställningsformen saknar 

begränsning vilket därmed skulle kunna leda till felaktig tillämpning.
33

  

Det rådde delade meningar från remissinstanserna rörande tidsbegränsningen, där 

arbetstagarsidan ansåg att två år var för lång tillåten tid medan arbetsgivarsidan ansåg att tiden 

                                                           
28

 Prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen, s. 12-13. 
29

 Ibid., s. 38. 
30

 Se avsnitt 2.2. 
31

 Prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m., s. 9. 
32

 LAS 5 § 2 st. 
33

 Prop. 2006/07:111, s. 25. 
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var för kort. Regeringens utgångspunkt var att det ska vara lätt för arbetsgivare att anställa, 

och således ansågs en utökad tidsbegränsning vara nödvändig jämfört med då gällande 14 

månader.
34

 Huruvida det nya lagförslaget stämde överens med visstidsdirektivet diskuterades 

inte i förslaget. Statistik har senare kunnat visa att arbetslösheten istället ökade kraftigt efter 

lagändringen.
35

 Dock får det tas med i beaktning att världen och så också Sverige befann sig 

mitt i en finanskris under 2008, vilket troligtvis bidrog mest till det förändrade läget på 

arbetsmarknaden. 

I propositionen inför ändringen av LAS 1 juli 2007 diskuterades inte definitionen av hur 

vikariat bör användas annat än av LO som remissinstans.
36

 Kanske ansågs det inte 

nödvändigt, trots att frågan varit uppe i Arbetsdomstolen och resulterat i två prejudicerande 

fall genom vilka det fastställts att ett vikariat ska vara knutet till en specifik person eller 

tjänst.
37

 Detta har sedermera specificerats något genom Prop. 2015/16:62 vilken anger att det i 

princip krävs en anknytning till en ledig arbetstagare eller tjänst.
38

 

 

2.2 Visstidsdirektivet 1999/70/EG 
 

Den 28 juni 1999 trädde rådets direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete i kraft, efter arbete 

pådrivet av kommissionen under större delen av 90-talet rörande otrygga anställningar. Även 

arbetsmarknadens parter
39

 spelade en stor roll i processen genom att de förhandlade om frågan 

och kom överens om ett avtal vilket kom att ligga till grund för förslaget.
40

 Kommissionen 

lade sedan fram förslaget för rådet i enlighet med artikel 139.2 i Amsterdamfördraget (artikel 

155 FEUF) vilken föreskriver möjligheten att genomföra avtal som slutits mellan 

arbetsmarknadens parter genom rådsbeslut på förslag av kommissionen.
41

 

                                                           
34

 Ibid., s. 27. 
35

 Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Andel arbetslösa i procent 15-74 år, 2005-2015, SCB. 
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetslosheten/ [senast 
hämtad 2016-05-02] 
36

 Prop. 2006/07:111, s. 30. 
37

 AD 1990 nr 98 och AD 2002 nr 3. 
38

 Prop. 2015/16:62, s. 15. 
39

 Representerade genom UNICE, CEEP och EFS. 
40

 KOM/99/0203 slutlig, Förslag till rådets direktiv om det ramavtal om visstidsarbete som ingåtts av UNICE, 
CEEP och EFS, punkt 1-11. 
41

 Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättande av 
Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (97/C 340/01). 
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Syftet med direktivet var alltså att genomföra det ramavtal som arbetsmarknadens parter 

förhandlat fram, och syftet med ramavtalet var bland annat att upprätta ett ramverk för att 

förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra följande 

anställningskontrakt avseende visstidsanställningar.
42

 Klausul fem i ramavtalet kom att beröra 

bestämmelser för att förhindra missbruk och innehåller följande: 

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

visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden, så skall 

medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell 

lagstiftning, kollektivavtal eller praxis, och/eller arbetsmarknadens parter, där det inte 

finns likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk, på ett sätt som tar hänsyn 

till behoven i särskilda branscher och/eller till kategorier av arbetstagare, införa en 

eller fler av följande åtgärder: 

a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

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

visstidsanställningar. 

c) Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas. 

2. Medlemsstaterna, 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. 

Bestämmelserna i direktivet ska betraktas som minimikrav och får inte användas för att 

motivera en försämring av ett medlemslands gällande lagstiftning, samt att 

medlemsländerna och/eller arbetsmarknadens parter står fria att förhandla fram villkor 

som är mer långtgående än vad direktivet kräver.
43

  

 

                                                           
42

 1999/70/EG, klausul 1, punkt b. 
43

 KOM/99/0203 slutlig, avsnitt Europeiska unionens råd har antagit detta direktiv..., punkt 24-25. 
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2.3 Från anmälan till lagförslag 
 

För att fullt ut kunna redogöra för bakgrunden till Prop. 2015/16:62 måste TCOs anmälan och 

kommissionens utredning av Sveriges implementering av visstidsdirektivet ges stor del då 

anmälan är själva anledningen till att propositionen växt fram. I det här avsnittet kommer hela 

processen från anmälan 2007 till propositionen 2015 belysas, med syfte att ge en helhetsbild 

av varför propositionen kommit att bli till och varför de nya reglerna i LAS 5-5a §§ som 

gäller från och med 1 maj 2016 ser ut som de gör.  

2.3.1 Anmälan till kommissionen 

 

I juni 2007 anmälde TCO Sverige till kommissionen för bristande genomförande av 

visstidsdirektivet, i samband med den lagändring som skedde då.
44

 TCO ansåg att skyddet för 

arbetstagare som riskerade att fastna i långa perioder av visstidsanställningar försvagades 

ytterligare jämfört med den tidigare formuleringen i LAS. Efter skrivelser och svar mellan 

kommissionen och den svenska regeringen under 2008 och 2009 inledde kommissionen i 

mars 2010, genom en formell underrättelse, ett fördragsbrottsärende mot Sverige.
45

 De 

meddelade att den nya lydelsen av LAS 5 § med verkan från 1 juli 2007 inte uppfyllde kravet 

på förebyggande åtgärder mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar ställt i 

visstidsdirektivet. Motiveringen till deras ståndpunkt är dels att det saknas en tydlig övre 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar gällande allmän 

visstidsanställning och vikariat, samt dels att det helt saknas tidsgränser gällande 

säsongsarbete och tidsbegränsad anställning för arbetstagare som fyllt 67 år.
46

 

 

2.3.2 Regeringens första förslag på ändring 

 

I juni 2011 lade regeringen fram ett förslag om ändring i lagtexten i LAS 4 § angående i vilka 

fall avtal om visstidsanställningar ska få träffas, ”Träffas i annat fall ett sådant avtal, eller 

kombineras anställningar enligt 5 och 6 §§ på ett sätt som utgör ett missbruk, kan 

arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills 

                                                           
44

 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, TCO, 2007. 
45

 K(2010) 1434, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2010-03-18. 
46

 Ibid., s. 5. 
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vidare.”, där orden i kursiv stil var tänkt som det nya tillägget i lagtexten.
47

 Syftet sades vara 

att förtydliga rättsläget med anledning av kraven i visstidsdirektivet.
48

 Regeringen hävdade i 

sin argumentation för förslaget att ett flertal åtgärder som efterfrågas i klausul 5 i 

visstidsdirektivet har uppfyllts, men medgav att det inte går att utesluta en teoretisk möjlighet 

för arbetsgivare att stapla flera visstidsanställningar på varandra. De belyste att de tidigare 

sagt sig vara beredda att överväga en yttersta gräns för sammanlagda visstidsanställningar om 

det skulle visa sig att missbruk förekommer, något de inte ansåg sig fått några indikationer på, 

varför ett sådant ingrepp ansågs onödigt stort.
49

 Ett ytterligare argument mot ett sådant 

ingrepp från regeringens sida var att en samlad yttersta gräns riskerar att bli normativ genom 

att det kan uppfattas som tillåtet att kombinera visstidsanställningar upp till gränsen, varpå det 

skulle kunna öka risken för missbruk snarare än motverka det.
50

 

I sin argumentation för ändringen i lagtexten lämnade också regeringen stort utrymme för 

frågan om missbruk att avgöras i domstol
51

, något som TCO i ett yttrande angående förslaget 

bedömde som tvistedrivande och vidare menade att det på grund av bevissvårigheter är i 

princip omöjligt för en arbetstagare att nå framgång i ett sådant domstolsmål.
52

 Som 

förklaring till regeringens brist på indikationer om att missbruk förekommer menade TCO att 

det är svårt att få arbetstagare att driva en sådan fråga då de befinner sig i en 

beroendeställning till arbetsgivaren och det vanligtvis finns en önskan om att arbeta kvar i 

någon form.
53

 Sammanfattningsvis välkomnade TCO förslaget på ändring från regeringen, 

men ansåg att det varken var en bra lösning för problemet av missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar eller tillräckligt för att uppfylla EU-rättens minimikrav.
54

 

Även Svenskt Näringsliv såg brister i regeringens förslag på ändring av lagtexten, och skrev i 

ett remissvar att innebörden av begreppet ”missbruk” i förslaget var väldigt oklar och att ett 

otydligt missbrukskriterium riskerar avskräcka arbetsgivare från att använda 

visstidsanställningar. De lyfte fram att det inte till fullo klarlagts om gällande lagstiftning 

                                                           
47

 DS 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av 
visstidsanställningar enligt anställningsskyddslag, s. 13. 
48

 Ibid., s. 91. 
49

 Ibid., s. 81. 
50

 Ibid., s. 82. 
51

 Ibid., s. 78. 
52

 Yttrande, Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av 
visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22), Dnr 11-0070, TCO, Stockholm, 2011-10-11, 
s.5. 
53

 Ibid. 
54

 Ibid., s. 4. 
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verkligen strider mot visstidsdirektivet och ifrågasatte nödvändigheten med en lagändring, då 

en ändring som riskerade försvåra användningen av tidsbegränsade anställningar skulle 

försämra utsikterna för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Med det, samt en 

åsikt om att något förtydligande av lagtexten enligt förslagets sagda syfte inte skett, avrådde 

Svenskt Näringsliv från att lagändringen skulle genomföras.
55

  

Inte heller LO ansåg att förslaget innebär någon förbättring i linje med vad som efterfrågats av 

kommissionen, och för att uppfylla kraven som ställts ansåg de att en tydlig samlad övre 

tidsgräns för tidsbegränsade anställningar och/eller en begränsning av hur många gånger en 

tidsbegränsad anställning får förnyas skulle vara nödvändigt.
56

 

 

2.3.3 Regeringens andra förslag på ändring 

 

Året därpå, i juni 2012, kom regeringen med ytterligare ett förslag på ändring av lagtexten 

rörande visstidsanställningar.
57

 Där föreslogs ett återinförande LAS 5a § som tidigare 

upphävts
58

, med lydelsen: ” 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.” Här gjordes 

alltså valet att frångå missbruksbegreppet från det förra förslaget och istället fokusera på 

sammanräkningen av tid utav flera på varandra följande visstidsanställningar men fortfarande 

med en separering av allmän visstid och vikariat.  

Regeringen ansåg att förslaget om ändring skulle uppfylla kravet på motverkande av missbruk 

av visstidsanställningar enligt klausul 5 i visstidsdirektivet, men medgav att det fortfarande 

fanns en teoretisk möjlighet till missbruk genom kombinering av olika visstidsanställningar. 

Dock underströk de att det vid förslagets författning ännu inte gått fem år sedan en tidsgräns 

för allmän visstidsanställning och vikariat inom en femårsperiod trädde i kraft, och att något 

                                                           
55

 Remissvar, Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av 
visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (Ds 2011:22), A2011/2825/ARM, Svenskt Näringsliv, 
Stockholm, 2011-10-12, s. 3-4. 
56

 Yttrande, LOs yttrande över promemorian ”Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande 
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen”, Ds 2011:22, A2011/2825/ARM, LO, 
Stockholm, 2011-06-30, s. 2. 
57

 Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. 
58

 Genom 2006:440. 
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fall där en femårsperiod passerats därför inte kunde finnas.
59

 I det kan tydas att regeringen 

ville vidhålla sin ståndpunkt från det tidigare förslaget om att en sammanräkning av olika 

visstidsanställningars tidsperioder skulle vara ett onödigt stort ingrepp, då det inte skulle gå 

att visa på att visstidsanställningar faktiskt missbrukas. 

I ett yttrande avstyrkte TCO förslaget och bedömde det som krångligt, och menade att det 

kunde leda till osäkerhet kring gällande rätt hos både arbetsgivare och arbetstagare, samt att 

det fortfarande inte erbjöd tillräckligt skydd mot missbruk.
60

 Istället gav de ett eget förslag om 

en takregel där en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en person varit 

visstidsanställd hos samma arbetsgivare minst tre år under en femårsperiod oavsett vilken 

form av visstidsanställning det rör sig om, och där samtliga visstidsanställningar räknas 

samman. Ett sådant förslag ansåg de skulle vara enkelt att förstå samt tillräckligt för att 

uppfylla kraven i visstidsdirektivet.
61

 

I Svenskt Näringslivs remissvar menade de att förslaget gick emot syftet för gällande 

lagstiftning vilket var att åstadkomma ett enklare regelverk och öka sysselsättningen genom 

att göra det lättare för arbetsgivare att nyanställa. De ansåg likt TCO att förslaget var för 

krångligt vilket riskerade avskräcka arbetsgivare från att använda visstidsanställningar. De 

fortsatte, från tidigare remissvar gällande det tidigare förslaget, att ifrågasätta risken för 

missbruk med gällande lagstiftning och huruvida en ändring var nödvändig överhuvudtaget.
62

 

LO gick i linje med TCO och avvisade förslaget då de ansåg att inte heller detta innebar 

någon förbättring eller att det uppfyllde kraven i visstidsdirektivet. De ansåg att formuleringen 

av lagtexten var på gränsen till obegriplig, även om de ansåg att det innebar en liten 

förbättring av gällande lagstiftning. Dock efterfrågade de likt TCO en övre samlad tidsgräns 

oavsett vilken typ av visstidsanställning det rört sig om, för att tillräckligt leva upp till 

visstidsdirektivets krav.
63

 

Inget av lagförslagen uttryckta i ovan nämnda departementspromemorior gick vidare i 

lagstiftningsprocessen, och i februari 2013 tog Sverige emot ett motiverat yttrande från 
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 Ds 2012:25, s. 32. 
60

 Yttrande, Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat, 
Departementspromemoria (Ds 2012:25), Dnr 12-0067, TCO, Stockholm, 2012-09-24, s. 1. 
61

 Ibid., s.2. 
62

 Remissvar, Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)., 
A2011/2825/ARM, Svenskt näringsliv, Stockholm, 2012-09-25. 
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 Yttrande, LOs yttrande över promemorian ”Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning 
och vikariat”, Ds 2012:25, A2011/2825/ARM, LO, Stockholm, 2012-06-25. 
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kommissionen.
64

 Ett motiverat yttrande är det tredje och sista steget innan ett 

fördragsbrottsärende under utredning av kommissionen tas vidare till EU-domstolen, där 

kommissionen i ett sådant fall kräver att landet rättar till sina regler inom en tidsfrist som 

vanligtvis är två månader.
65

  

I sin bedömning av ärendets status underströk kommissionen i sitt motiverade yttrande att 

gällande lagstiftning endast innehåller en enda åtgärd för att motverka missbruk av 

visstidsanställningar, och det är den tidsbegränsning på två år inom en femårsperiod som 

gäller för allmän visstidsanställning eller vikariat. De klargjorde möjligheten till kombination 

av olika visstidsanställningar i och med att tiden för de olika inte kan räknas ihop, och menade 

att sådan kombination kan leda till en oändlig snurra av successiva visstidsanställningar.
66

  

Kommissionen menade att en samlad övre tidsgräns för flera på varandra följande 

visstidsanställningar är nödvändig för att uppfylla kraven i visstidsdirektivet. De medgav att 

visstidsdirektivets ramavtal fordrar av medlemsstaterna att införa en eller flera åtgärder som 

förhindrar missbruk, och att det därför inte kan krävas förenade åtgärder. Dock betonade de 

att en ensam vald åtgärd måste vara verkningsfull i förhållande till syftet, vilket de bedömde 

att de tidsgränser som fanns i gällande lagstiftning inte var.
67

 Kommissionens slutsats blev 

således att klausul 5.1 i ramavtalet i bilagan till visstidsdirektivet inte införlivats korrekt i 

svensk lagstiftning, och att Sverige skulle åtgärda detta inom två månader.
68

 

När tidsfristen för åtgärd gick ut, den 22 april 2013, skickade regeringen ett svar till 

kommissionen i vilket de stod fast vid tidigare argument och hävdade att Sverige införlivat 

visstidsdirektivet på korrekt vis.
69

 I samband med detta skickade TCO ännu ett yttrande till 

kommissionen i vilket de ville bekräfta att ingen åtgärd vidtagits från regeringens sida i 

ärendet.
70

 De belyste där det faktum att regeringen själva i Ds 2012:22 gjort bedömningen att 
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det finns behov av att ytterligare anpassa svensk rätt till visstidsdirektivet, och menade att det 

faktum att regeringen nu gjorde en annan bedömning genom att välja att stå fast vid att då 

gällande lagstiftning var tillräcklig, försvagade trovärdigheten i deras argument.
71

  

 

2.3.4 Regeringens slutliga förslag om ändring 

 

Ett drygt år senare, i april 2014, skickade kommissionen ett kompletterande motiverat 

yttrande till regeringen där de upprepade sin slutsats om att 5 § LAS inte var tillräcklig för att 

tillgodose klausul 5 i visstidsdirektivets ramavtal, och regeringen fick åter igen en tidsfrist på 

två månader att svara kommissionen.
72

 I slutet av tidsfristen skickade regeringen ett svar i 

vilket de vidhöll sina tidigare argument, men tillade att de beställt en undersökning från 

Statistiska centralbyrån angående flera på varandra följande visstidsanställningar, och att svar 

på den undersökningen var att vänta i slutet av 2014.
73

 Det kan ifrågasättas varför en sådan 

undersökning uppkom först i det sena skedet när argumenten från såväl regeringen som 

kommissionen varit samma under hela processen. Möjligt är att regeringen ville köpa sig tid 

då Sverige stod inför ett riksdagsval hösten 2014 och processen potentiellt skulle hamna i en 

annan regerings händer efter det. 

Så blev också fallet, då Sverige fick ett regeringsskifte vid valet 2014. Ett år senare, i 

december 2015, lade regeringen fram ett nytt förslag på ändring av LAS.
74

 I det nya förslaget 

presenterades åter en 5a §, men nu med följande lydelse:  

En allmän visstidsanställning enligt 5 § övergår till en tillsvidareanställning om en 

arbetstagare 1. under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller 2. under en period då tidsbegränsade 

anställningar enligt 5 § följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars 

mellanrum, har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt 

mer än två år. Ett vikariat enligt 5 § övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare 

under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än 

två år. Det som sägs i första och andra styckena gäller inte om arbetstagaren har fyllt 67 år. 
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I denna ändring gäller alltså kravet på att taket för sammanräkning av olika typer av 

visstidsanställningar på två år enbart ska räknas ihop förutsatt att anställningarna i sådant fall 

haft högst 180 dagars mellanrum. Detta var till syfte att ytterligare begränsa risken för 

missbruk av allmän visstidsanställning, samtidigt som regeringen ansåg det viktigt att ta 

arbetsgivarnas behov av flexibilitet i beaktning.
75

  

TCO tillströk förslaget då det enligt dem innebar en viss förbättring mot gällande lagstiftning, 

men uttryckte en tvekan kring om det verkligen skulle bedömas leva upp till 

visstidsdirektivets krav. De hävdade fortfarande att en sammanräkning av de olika 

tidsbegränsade anställningarna vore ett bättre alternativ.
76

 

Svenskt näringsliv vidhöll sin åsikt om att gällande lagstiftning inte var i behov av ändring, att 

möjligheten att använda allmän visstidsanställning är av stor betydelse för arbetsmarknaden 

och att alla åtgärder som försvårar sådan användning vore förödande för de grupper som har 

svårt att komma in på arbetsmarknaden. De vidhöll också att det inte finns några belägg för att 

missbruk av tidsbegränsade anställningar förekommer.
77

 

LO tillströk förslaget utifrån förutsättningen att förslaget uppfyller EU-rättens krav, vilket de 

bedömde som sannolikt, och tillade att om syftet med ändringen vad att ändra lagstiftningen 

på minsta möjliga vis så hade det syftet uppfyllts.
78

 

Efter remissvaren kom en lagrådsremiss där det förslogs att ändringen i LAS skulle 

kompletteras med en ny regel, som efterfrågats av bl.a. TCO, om en sammanräkning av olika 

tidsbegränsade anställningar och ett gemensamt tak för dem.
79

 Det resulterade slutligen i en 

proposition som presenterades den 3 december 2015
80

, vilken sedan röstades igenom den 2 

mars 2016 av en nästan helt enig kammare. Den slutgiltiga lydelsen för LAS 5a § blev 

följande: 
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En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har 

varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år 

1. under en femårsperiod, eller 2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade 

anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller 

säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.  

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående 

anställningens slutdag.  

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos 

arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. 

De nya lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2016, och i och med dess införande slapp 

Sverige högst troligt undan rättsprocess i EU-domstolen med en hårsmån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erica Lirsjö, 860511 
2RV05E 
 

23 
 

3. Visstidsanställningar i samhällsperspektiv. 
 

I den här delen diskuteras vilken samhällspåverkan användande och framförallt missbruk av 

visstidsanställningar kan få, med stöd av statistik, rapporter och undersökningar. Syftet är att 

ta ett steg utanför boxen och väcka tankar kring vilken påverkan användande av 

visstidsanställningar möjligen kan få i ett längre perspektiv. 

3.1 Användandet av visstidsanställningar för olika samhällsgrupper 
 

Hur visstidsanställningar används och om det är ett problem eller inte på arbetsmarknaden 

råder det delade meningar om beroende på var rapporterna kommer ifrån. Det finns statistik 

för hur många som varit visstidsanställda genom åren, däremot saknas statistik kring hur 

många visstidsanställda som haft en anställning hos samma arbetsgivare i mer än fem år, eller 

hur många som vandrat mellan olika visstidsanställningar hos olika arbetsgivare, därför är det 

svårt att säga att en sida har mer rätt än en annan. Samlad statistik från 1987 till 2014 för 

arbetstagare mellan 16-64 år visar en ökning under 1990-talets början där det ökar lite mer 

kraftigt efter 1997 för att sedan minska under ett par år efter 2007, för att sedan öka igen 

2010.
81

 

Som nämnt i avsnitt 1.1 bifogade TCO under 2013 en undersökning till kommissionens 

ärende om fördragsbrott mot Sverige, som bevis för att svensk lagstiftning tillåter missbruk av 

visstidsanställningar.
82

 Den undersökningen visade på att 11 % av de 1125 tillfrågade hade 

varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i mer än fem års tid. Med stöd av den 

undersökningen tittade de sedan på hur många som var visstidsanställda i Sverige vid den 

tidpunkten och kom således fram till att ungefär 70 000 personer i åldrarna 16 – 64 år skulle 

varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i fem år eller mer. Då lagstiftningen angav ett 

tak på maximalt två års anställning under en femårsperiod för allmän visstid eller vikariat är 

det såklart en anmärkningsvärd siffra.  

Om det för enkelhetens skull ska sägas att TCO representerar ena sidan av debatten, så går det 

att säga att Svenskt Näringsliv representerar den andra. De ansåg inte att undersökningen 

skulle vara bevis för att missbruk förekommer, och beställde därför en utredning av 

undersökningen. I utredningen menade de bland annat att TCO inte tagit hänsyn till alla de 

                                                           
81

 Sveriges officiella statistik, Utvecklingen av tidsbegränsat anställda, SCB, 2015-02-24, s. 10. 
82

 Bifogad i: Additional comments from TCO regarding infringement procedure 2007/4835 against Sweden,  
s. 10-13. 



Erica Lirsjö, 860511 
2RV05E 
 

24 
 

som inte vill ha en tillsvidareanställning, de som haft ett uppehåll på mer än tre månader 

mellan visstidsanställningar, de som är säsongsanställda och de som tillhör kollektivavtal som 

tillåter andra regler än de som anges i LAS.
83

 Sammanfattningsvis menade de att TCO 

överdrivit resultaten från undersökningen och att inget i deras påstående stödjer att det finns 

ett missbruk av visstidsanställningar som skulle stå i strid med vare sig svensk lagstiftning 

eller EU-rätt. De ansåg därför att skärpta regler för användandet av visstidsanställningar inte 

skulle vara till arbetstagarnas fördel, utan istället få negativa effekter och göra det svårare för 

arbetslösa att få jobb.
84

 Oavsett om resultaten från TCO:s undersökning skulle vara 

överdrivna, så visar undersökningen att det finns ett stort antal arbetstagare som har eller har 

haft visstidsanställningar som sträckt sig längre än lagen tillåtit. 

Enligt en rapport från LO från 2016, baserad på statistik från SCB, löper vissa grupper högre 

risk att bli utan arbete eller att inte få arbeta i den utsträckningen de önskar.
85

 Det rör sig 

enligt dem om lågutbildade jämfört med högutbildade, åldersgrupperna 16-24 år jämfört med 

45-54 år, kvinnor jämfört med män samt utrikes födda jämfört med inrikes födda.
86

  

Rapporten visar att arbetslösheten bland utrikes födda är 10 procentenheter högre oavsett 

åldersgrupp, och mönstret upprepar sig även oavsett utbildningsbakgrund som annars är en 

viktig faktor för skillnader i sysselsättningsgrad.
87

 Exempelvis är arbetslösheten bland inrikes 

födda med eftergymnasial utbildning och två inrikes födda föräldrar under 5 procentenheter 

medan siffran för utrikes födda med eftergymnasial utbildning och som varit i Sverige upp till 

10 år är närmare 20 procentenheter.
88

 Åldersgruppen som undersöks i det här sammanhanget 

är 20-64 år, det vill säga samma åldersgrupp som täcks av etableringsuppdraget.
89

 Det ska 

poängteras att siffrorna rör just arbetslöshet och inte visstidsanställningar. Men då statistiken 

tydligt visar skillnader mellan inrikes och utrikes födda gällande anställning överhuvudtaget 

finns det anledning att anta att liknande skillnader kan finnas gällande typ av anställning. 
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För att styrka det resonemanget går det att titta exempelvis på en studie från 2011 som tar upp 

vilka strukturella hinder utrikes födda brottas med på arbetsmarknaden.
90

 Studien är baserad 

på en enkät som delar upp respondenterna på de som är födda inom EU-15 och utanför EU-

27, vilket avser olika grupper av medlemsländer inom EU. Då den här uppsatsen avgränsar 

sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget, där EU-medborgare inte ingår då de 

omfattas av EU:s regler om fri rörlighet
91

, kommer redovisning av resultaten begränsas till de 

som tillhör utanför EU-27.  

Studien visar att av utrikes födda är 22,5 procent visstidsanställda, mot inrikes födda med 9,4 

procent. Då avses åldersgruppen 25-54 år vilken stämmer bäst överens med uppsatsens 

avgränsning jämfört med andra åldersgrupper i studien, men skillnaderna finns även bland de 

som är både yngre och äldre. Skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda kan delvis 

förklaras av olikheter i exempelvis utbildningsnivå, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet, 

men även förekomsten av etnisk diskriminering i anställningssituationer nämns som en 

bidragande möjlig faktor. Studien visade även betydande skillnader i sysselsättningsgrad vid 

jämförelse mellan inrikes födda med svensk bakgrund och inrikes födda med utländsk 

bakgrund, där minst en förälder är född utomlands.
92

 I sådana fall borde rimligtvis skillnader 

som språkkunskaper och utbildningsnivå vara väldigt små med tanke på att det handlar om 

personer som levt hela sitt liv i Sverige. 

Förekomsten av diskriminering är svår att mäta, men det har under 2000-talet utförts en del 

fältexperiment där teorier prövats för att försöka ge en bild av hur det kan se ut. Den 

vanligaste metoden är att två ur kvalitetshänseende jämlika jobbansökningar, en med ett 

svenskklingade namn och en med ett utländskt klingande namn, skickas till flera arbetsgivare. 

Det upprepas tillräckligt många gånger för att kunna avgöra om det finns något mönster i vem 

som har störst chans att bli kallad till intervju.
93

 Enligt en undersökning som utfördes på just 

det viset och som presenterades 2007 hade de fiktiva sökanden med typiskt svenska namn 50 

procents högre sannolikhet att kallas till intervju jämfört med de fiktiva sökanden som fått 

typiskt arabiska namn.
94

 Undersökningen visade även att graden av olikbehandling var som 
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högst inom lågkvalificerade yrken och yrken där andelen anställda med utländsk bakgrund är 

hög.
95

  

Det finns flera studier som stödjer den här studiens resultat, och bland annat har det 

framkommit att då de fiktiva sökanden väl kallats till intervju så sker ingen mätbar 

diskriminering i själva intervjusteget, utan att det enbart sker i själva kallelsen till intervju.
96

 

Om det sedan beror på att arbetsgivaren är så pass nöjd med sitt kallade urval att etniciteten 

inte längre spelar någon roll, alltså att mätbar diskriminering skulle uppstå i intervjusteget om 

ansökningarna exempelvis var anonyma, går inte att avgöra genom studiernas resultat. 

 

3.2 Integrering av nyanlända på arbetsmarknaden 
 

Sverige behöver arbetskraft
97

, och det finns mycket att vinna på att få hit människor med en 

annan utbildning, andra erfarenheter och andra språkkunskaper. Det som är nytt och 

annorlunda kan stimulera utveckling och i bästa fall berika samhällslivet och öka vår 

konkurrenskraft i världen. Många av de nyanlända som kommer hit är unga och välutbildade 

och kommer vara på arbetsmarknaden i många år. Ju tidigare de kommer in på 

arbetsmarknaden, desto mer kan de bidra till utvecklingen av välfärden.
98

  

Sverige har under början av 2000-talet haft ett stort antal invandrare som fått 

uppehållstillstånd pga. skyddsbehov, vilket i sin tur lett till följdinvandring av familjeskäl. 

Personer som invandrar pga. skyddsbehov har ofta svårare för att etablera sig än andra 

kategorier av invandrare, vilket gör att Sverige befinner sig i en större integrationsutmaning 

jämfört med många andra EU-länder.
99

 

Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser, även kallad 

etableringsreformen, i kraft med syfte att underlätta och påskynda nyanländas integrering på 

arbetsmarknaden. Detta genom att flytta ansvaret för etableringsinsatser från kommunerna till 

Arbetsförmedlingen och erbjuda bland annat individanpassade etableringsplaner, samt att 
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lägga mer fokus på svenskundervisning från ett tidigt stadium.
100

 Etableringsreformen har 

sedan dess ikraftträdande fått en del kritik för att inte uppfylla syftet och i en utvärdering från 

2012 rapporteras att det tar för lång tid innan etableringsinsatserna blir verklighet, och att 

arbetet är i behov av effektivisering.
101

 Under hösten 2015 lanserade regeringen också något 

som kallas snabbspår, där nyanlända med utbildning och/eller yrkeserfarenhet i ett yrke där 

det råder brist på arbetskraft i Sverige på snabbare väg ska lotsas in på arbetsmarknaden.
102

 

Hur lyckad den satsningen varit är ännu för tidigt för att bedöma. 

Fokuseringen i de etableringsinsatser som prövats och prövas just nu verkar ligga på att leda 

de nyanlända till den första anställningen, utan att anställningsform på sikt diskuteras. 

Samtidigt talas det om vikten av att ge de nyanlända förutsättningarna för egenförsörjning, för 

att de ska kunna bli en del av samhället och bygga ett liv i Sverige.
103

 En visstidsanställning är 

ett bra första steg in på arbetsmarknaden, men för att uppnå egenförsörjning och ges 

möjligheten att bygga upp ett nytt liv måste visstidsanställning(ar) förr eller senare leda till 

tillsvidareanställning.  
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4. Analys 
 

Det finns en presumtion i LAS att anställning ska gälla tillsvidare som regel
104

, och därmed 

borde alla alternativa anställningsformer automatiskt bli sekundärval som bör motiveras av 

arbetsgivaren för att styrka behovet av visstidsanställning framför tillsvidareanställning, 

exempelvis p.g.a. arbetstoppar, tillfällig frånvaro av ordinarie personal m.m. Det är dock 

viktigt att alternativen finns då det inte är ovanligt att det uppstår situationer när arbetsgivare 

måste kunna anpassa personalstyrkan efter tillfälliga behov. 

Visstidsanställningar fungerar också som en viktig instegsfunktion på arbetsmarknaden i 

synnerhet för de som saknar eller har låg utbildning/arbetslivserfarenhet. Däremot krävs det, 

för att lagens syfte rörande anställningsformer
105

 ska uppfyllas, att de används enbart som en 

tillfällig lösning och inte som ett substitut för att ”slippa” tillsvidareanställningar. LAS har 

alltid och kommer i fortsättningen också tillåta utrymme för arbetsgivare att anpassa sin 

arbetsstyrka efter upp-och-nedgångar, och om det finns arbete för en person som sträcker sig 

längre än två år på en femårsperiod, eller två år i följd med kortare avbrott om det gäller olika 

typer av visstidsanställningar, så går det att diskutera om det inte borde finnas utrymme att 

tillsvidareanställa istället. 

Det har funnits indikationer i förarbeten till LAS på att visstidsanställningar, och då särskilt 

det som idag kallas allmän visstidsanställning, använts eller riskerat att användas i för hög 

grad. Ett exempel är när benämningen av anställningsformen ändrades från fri till allmän 

visstidsanställning med motiveringen att ordet fri kunde ge fel uppfattning och antyda att 

anställningsformen saknade restriktioner.
106

 I fråga om vikariat har lagstiftaren varit lite dålig 

på att specificera syftet med anställningsformen. Arbetsdomstolen har fastställt genom praxis 

att ett vikariat ska vara knutet till en specifik arbetstagare eller tjänst, bland annat genom AD 

2002 nr 3 där en renhållningsarbetare sades upp p.g.a. arbetsbrist år 1993 för att sedan bli 

återanställd och under åren 1993-1998 ha inte mindre än 61 olika vikariat hos samma 

arbetsgivare. Nu är det ett fall som får sägas tillhöra extremerna, men ändå ett tydligt bevis på 

att det finns fall av missbruk av visstidsanställningar och att det kan vara nödvändigt med 

tydliga definitioner av anställningsformernas syften i lagen. I propositionen till den nya 
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 LAS 4 § 
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 Med tanke på att tillvidareanställning ska gälla som regel, LAS 4 §. 
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 Prop. 2006/07:111, s. 25. 
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lydelsen
107

 av LAS 5-5a §§ finns nu specificerat att vikariat ska knytas till en specifik 

arbetstagare eller tjänst, vilken innebär en förbättring i tydliggörandet av hur vikariat ska 

användas.
108

 

Huruvida allmän visstidsanställning och vikariat har missbrukats sedan lagändringen 2007, då 

de relevanta paragraferna senast uppdaterades, råder det som tidigare nämnt delade meningar 

om. Ett missbruk är svårt att tydliggöra i statistik då längre perioder av visstidsanställningar 

kan handla om situationer där arbetstagare antingen inte vet vilka rättigheter de har eller där 

de helt enkelt inte vågar protestera, eller där arbetstagare inte vill ha tillsvidareanställning. I 

samtliga av de nämnda fallen kan det alltså bli svårt att ens upptäcka att det pågår 

visstidsanställningar under längre perioder än vad lagen anger som tillåtet, och därmed svårt 

att avgöra om det är fråga om missbruk eller inte. Att riksdagen nu beslutat att rösta igenom 

en ändring som innebär att användandet av visstidsanställningar stramas åt beror till störst del 

på kommissionens protester mot Sveriges tolkning av visstidsdirektivet, och hade kanske inte 

blivit av om inte processen från kommissionen började närma sig EU-domstolen. Dock finns 

det delar av arbetsmarknadens parter som anser att den här ändringen behövdes ändå för att 

motverka det missbruk som de säger förekommer, så det kan ju anses som att de fått 

bekräftelse på det genom att lagändringen röstades igenom och genom att kommissionen 

under hela processen ansett att möjligheterna till missbruk varit för stora.  

Användningen av visstidsanställningar efter ikraftträdandet av ändringarna i LAS 5-5a §§ 

borde inte innebära några större förändringar för de som redan innan använde allmän 

visstidsanställning för kortare perioder om maximalt två år på en femårsperiod, samt vikariat 

som ersättning för specifika arbetstagare eller tjänster. För de som medvetet vill utnyttja 

visstidsanställningar maximalt kommer det dock bli mer problematiskt, eftersom det inte 

längre kommer gå att exempelvis alternera de två anställningsformerna för att dra ut på 

tidsgränserna. Ett tänkbart problem är dock om personalomsättningen för visstidstjänster 

istället ökar och att personal med andra ord byts ut oftare för att undvika att nå tidsgränserna, 

istället för att visstidspersonal i större utsträckning tillsvidareanställs. En sådan utveckling 

skulle då gå emot ändringens syfte om en ökad anställningstrygghet, ett syfte som får antas 

genom att grunden för ändringen är att missbruk av visstidsanställningar ska motverkas. 
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Skulle utvecklingen gå åt det hållet är det också tänkbart att det får negativa konsekvenser för 

redan utsatta grupper på arbetsmarknaden, bland annat nyanlända. En utveckling åt det hållet 

skulle kunna ge sken av att vara en förbättring först, då det skulle bli lättare att få kortare 

visstidsanställningar. Men på sikt skulle det innebära en försvagad anställningstrygghet vilket 

vore negativt både för individer och samhället på sikt. 

Det går att spekulera i framtiden genom att se bakåt hur utvecklingen har sett ut i antal 

visstidsanställda i relation till hur LAS utvecklats. I SCBs statistik över antalet 

visstidsanställda mellan åren 1984-2014
109

 som nämnts tidigare gick det att se en större 

ökning än tidigare från år 1997, när flexibiliteten för användning av visstidsanställningar 

ökade bland annat genom införandet av överenskommen visstidsanställning.
110

 När 

överenskommen visstidsanställning senare togs bort 2007 går det att se en kraftig minskning 

under de två följande åren innan det började klättra uppåt igen, dock utan att komma upp lika 

högt som 2007, tills högsta nivån för hela perioden mättes 2014.
111

 Om den minskade nivån 

2008-2013 berodde på åtstramningen av regelverket för visstidsanställningar går inte att säga 

med säkerhet, eftersom även andra faktorer spelar in. Exempelvis var Sverige påverkat av den 

finanskris som bröt ut under 2007-2008 vilket troligtvis gav effekter på arbetsmarknaden 

under flera år. 

Det finns forskning kring vilken påverkan arbetsrättsliga lagar har på nivåer av arbetslöshet, 

och där har framkommit att det inte finns något direkt och konsekvent samband utan att nivåer 

av arbetslöshet istället påverkas av just konjunkturnivåer.
112

 Därför bör nivåerna av 

visstidsanställningar under ovan nämnda perioder granskas med viss försiktighet för att 

analysera hur framtiden kommer att se ut då det är troligt att det ekonomiska läget i världen 

hade störst påverkan. Dock är det nivåer av arbetslöshet som granskas i forskningsrapporten, 

varför det ändå går att spekulera i om olika typer av anställningsformer som används ändå går 

att relatera till de för samma period gällande arbetsrättsliga reglerna. Bortsett nivåerna under 

2000-talet så syntes det en tydlig ökning i samband med att reglerna för visstidsanställningar 

blev mer flexibla år 1997, och med stöd i det kan det antas att antalet visstidsanställningar 

kommer minska något i och med de ändringar som trädde i kraft 1 maj 2016. 
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Det har konstaterats att vissa samhällsgrupper i jämförelse med andra i högre grad inte får 

arbeta så mycket som de skulle vilja
113

, och att det finns ett stort antal arbetstagare som är 

visstidsanställda under långa perioder.
114

 Där ibland är nyanlända som omfattas av 

etableringsuppdraget en sådan grupp som den här uppsatsen har valt att fokusera på.
115

 Det 

kan konstateras att utrikes födda har svårare än inrikes födda att få arbete, samt att de är 

överrepresenterade i fråga om visstidsanställningar jämfört med inrikes födda.
116

 Det kan 

också konstateras att arbete är en viktig del för att bli en del av samhället.  

Det som nu kan diskuteras gällande nyanländas möjligheter för anställning är om de i högre 

grad kommer att få tillsvidareanställningar i och med lagändringen, antingen i ett första skede 

eller som följd av en visstidsanställning. Eller om de istället kommer få visstidsanställningar 

som sedan upphör och leder till arbetslöshet istället för fler visstidsanställningar. Det är här 

arbetsmarknadens parter är oense vad gäller vikten av flexibilitet rörande 

visstidsanställningar. Arbetsgivarparten menar att arbetsgivare måste få vara fria att använda 

dem mer än vad lagen säger nu och att större flexibilitet skulle leda till att fler arbetsgivare 

vågar erbjuda fler anställning vilket skulle vara positivt för samhället.
117

 Samtidigt menar 

arbetstagarparten att större flexibilitet leder till försvagad anställningstrygghet.
118

 

Givetvis är det många faktorer som påverkar integrationen av nyanlända, och flera faktorer är 

långt mer direktverkande än det arbetsrättsliga läget på arbetsmarknaden. Exempelvis är det 

viktigt att nyanlända får svenskundervisning för att minimera eventuella språkhinder, samt att 

utländska utbildningsbevis på ett snabbt och smidigt sätt omsätts till svensk motsvarighet. 

Även problem med strukturell diskriminering är en sak i sig som arbetsgivare kan behöva 

tänka igenom inför varje rekryteringsprocess. Men i ett längre perspektiv så borde en ökning 

av tillsvidareanställningar, vilket förhoppningsvis blir resultatet av skarpare regler kring 

visstidsanställningar, generellt på arbetsmarknaden även innebära att nyanlända kan erbjudas 

tillsvidareanställningar i en något högre utsträckning än idag. Arbete är en viktig nyckel till 

både inkomst och kontaktnät och genom tillsvidareanställning skulle därmed förutsättningarna 
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för självförsörjning öka och med det möjligheterna för att bygga ett nytt liv i Sverige, vilket 

både varje enskild individ och samhället i stort skulle vinna på.  

Det har tidigare diskuterats i förarbetena under LAS utveckling att en samlad övre tidsgräns 

skulle kunna innebära ett ökat missbruk då en sådan skulle ge indikationer på att 

kombinationer upp till tidsgränserna nästan uppmuntras.
119

 Eftersom det inte går att se samlad 

statistik för i vilken grad enskilda arbetstagare varit visstidsanställda över tid hos en och 

samma arbetsgivare så går det inte att analysera om det ligger någon grund i det genom att se 

tillbaka på utvecklingen i relation till de tidsgränser som tidigare införts. Sådan statistik hade 

varit väldigt intressant, men det skulle kräva ett stort deltagande av arbetsgivare och/eller 

arbetstagare där de skulle få rapportera in förhållanden på sina arbetsplatser och det är svårt 

att tänka sig att i alla fall de arbetsgivare som ofta närmar sig gränserna skulle vara 

intresserade av att offentliggöra det.  

Hur det nu än sett ut tidigare är det lite svårt att tänka sig att den samlade tidsgräns på två år 

för kombinerade visstidsanställningar skulle öka ett sådant användande, då lagtexten tydliggör 

att tillsvidareanställning gäller som regel
120

 och att övriga anställningsformer ska användas i 

undantagsfall. Om användandet nu skulle komma att närma sig gränsen i högre grad så 

innebär det ändå en förbättring av anställningstryggheten, eftersom det då får antas att 

användandet alltid legat nära de tillåtna gränserna om det resonemanget ska följas, och 

eftersom gränserna nu är snävare än förut. 

Det ligger mycket i framtiden nu som bara går att spekulera i vilken påverkan det kommer få 

på samhället. Det kommer att bli intressant några år framöver att se vad resultatet av 

snabbspårssatsningen
121

 blir, och om det kommer kunna bidra till ett bättre tillvaratagande av 

nyanländas kunskaper och erfarenheter. Det skulle även vara intressant om det går att göra 

någon analys av de nya reglerna kring användandet av visstidsanställningar bland annat i 

relation till exempelvis snabbspårssatsningen, för att se om det har kunnat påverka antalet 

visstids- och tillsvidareanställningar för nyanlända. 
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5. Slutsatser 
 

Syftet med visstidsanställningar är att de ska användas som alternativ till tillsvidareanställning 

då det sistnämnda ska gälla som regler. Visstidsanställningar ska användas när det finns 

påkallat syfte och bara under begränsade perioder. Om den faktiska användningen matchar 

syftet råder det delade meningar om bland arbetsmarknadens parter, och då officiell och 

tillräckligt detaljerad statistik är för bristfällig går det inte att ge något definitivt och opartiskt 

svar på den frågan. Tydligt är att visstidsanställningar stadigt ökat sedan LAS införande 1974, 

men om det beror till störst del på en ökande ovilja hos arbetsgivare att tillsvidareanställa, 

eller ökad befolkningsmängd, förändring i attityd hos arbetstagare och annorlunda typer av 

jobb går inte att fastställa säkert. Tydligt är också att svensk lagstiftning rörande användande 

av visstidsanställningar bedömts bristfällig i relation till visstidsdirektivet, varför lagstiftaren 

nu tvingats ställa upp skarpare regler. 

Då ändringarna i LAS som början gälla 1 maj 2016 är helt nya i det att tiden för vikariat och 

allmän visstidsanställning för första gången ska räknas ihop, är det svårt att sia om hur de nya 

lagreglerna kommer påverka användandet då det inte går att se bakåt hur sådan ändring 

påverkat användandet förut. Dock går det att se viss koppling till lagreglerna i och med ett 

ökat användande vid mer flexibla lagregler och tvärtom. I och med det går det att göra ett 

antagande om att användandet av visstidsanställningar kommer minska något framöver.  

Skulle användandet av visstidsanställningar minska, och att tillsvidareanställningar därmed 

blir vanligare, går det att tänka sig att även nyanlända i högre grad skulle få 

tillsvidareanställningar på sikt. Sådan ökning skulle med största sannolikhet bidra stort till de 

individernas integrering i det svenska samhället. Givetvis är det inte bara frågan om 

möjligheter till arbete som ensamt får integrationen av nyanlända att bära eller brista, men det 

går inte att förneka vikten av en trygg anställning när det handlar om att bygga ett liv i ett nytt 

land. 
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