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Summary 
The purpose of this essay is to discuss the impact that the Council Directive 
concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by 
ETUC, UNICE and CEEP, has had on Swedish national legislation 
regarding fixed-term work. In doing so, I will aim to answer three questions. 
What legal measures does the directive on fixed-term work require be taken 
through national legislation to prevent abuse arising from the use of 
successive fixed-term employment contracts? What legal measures have 
been taken to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term 
employment contracts, through Swedish national legislation? Does Swedish 
national legislation meet the requirements set through the directive on fixed-
term work? 
 
As shown in the introduction to this essay, regulation of fixed-term 
employment concerns a considerable part of the Swedish labor market. The 
organization of work and opportunities for the use of fixed-term 
employment contracts have also become increasingly important matters on a 
EU level. Due to proposed Swedish legislation and critique from the 
Commission regarding the implementation of the directive on fixed-term 
work in Swedish national legislation, the subject is especially current from a 
Swedish perspective. 
 
As a general background to the subject, this essay begins with a basic 
explanation of the so called flexicurity strategy which has been adopted 
within the framework of the European cooperation. 
 
In order to fulfill the purpose of this essay, and to answer the questions 
asked, a thorough review is made of the requirements set through the 
directive on fixed-term work to prevent abuse arising from the use of 
successive fixed-term employment contracts. Swedish national legislation 
concerning the matter is also reviewed. Through a comparison of what thus 
has been found, conclusions are made regarding the compatibility between 
Swedish national legislation and the directive on fixed-term work. 
 
One of the conclusions which are presented, is that current Swedish 
legislation on the subject is not likely to meet the requirements set through 
the directive on fixed-term work. This is due to the fact that successive 
fixed-term employment contracts according to Swedish regulations can go 
on for a considerable time, whereby the purpose of the directive on fixed-
term work is jeopardized. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att utreda det s.k. visstidsdirektivets inverkan 
på svenska nationella bestämmelser rörande tidsbegränsad anställning. De 
frågeställningar som därvid uppställts är följande. Vilka krav ställer 
visstidsdirektivet på nationella rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk 
av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? Vilka rättsliga 
åtgärder har i Sverige införts eller planeras att införas i lagstiftningen för att 
förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? 
Uppfyller dessa åtgärder de krav som visstidsdirektivet ställer? 
 
Som visas i inledningen är regelverket kring tidsbegränsade anställningar av 
intresse för en inte obetydlig del av den svenska arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadens organisering i allmänhet och möjligheterna till 
tidsbegränsade anställningar i synnerhet har också fått en allt större 
betydelse på EU-nivå. Ämnet är särskilt aktuellt för svensk del, med 
anledning av ett departementsförslag till ändring av 
anställningsskyddslagen, vilket syftar till att bättre genomföra 
visstidsdirektivet. Frågan aktualiserades sedan Kommissionen ifrågasatt 
visstidsdirektivets genomförande i svensk nationell rätt. 
 
Som en bakgrund till ämnet inleds uppsatsen med en grundläggande 
förklaring av den s.k. flexicuritystrategi som har upprättats inom ramen för 
det europeiska samarbetet. 
 
För att uppnå syftet och besvara de uppställda frågeställningarna görs en 
grundlig genomgång av bestämmelserna till förhindrande av missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar enligt visstidsdirektivet och det 
ramavtal som direktivet grundar sig på. Även de nationella bestämmelserna 
på området behandlas. Genom att jämföra vad som därvid funnits, dras 
slutsatser rörande den nationella rättens förenlighet med visstidsdirektivet 
och det ramavtal som direktivet grundar sig på. 
 
En av de slutsatser som presenteras är att Sveriges genomförande av 
visstidsdirektivet genom nuvarande lagstiftning är åtminstone tveksam. 
Detta eftersom den svenska lagstiftningen möjliggör att på varandra följande 
visstidsanställningar kan pågå under en ansenlig tid, varvid 
visstidsdirektivets syfte äventyras. 
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Förord 
Ämnet för denna uppsats ligger mig varmt om hjärtat, vilket har gjort 
arbetet lite mer tillfredställande om än tungt. Fastän det är lätt att känna sig 
trött på en fråga man har lagt en hel termin på att behandla, tycker jag 
fortfarande att ämnet är intressant. 
 
Denna uppsats markerar slutet på nio terminers studier. Därför tycker jag att 
det vore på sin plats att tacka de människor som har hjälpt mig igenom min 
utbildning. Till att börja med vill jag tacka min handledare som har kommit 
med nyttiga synpunkter på detta arbete. 
 
Det allra största tacket vill jag rikta till mina föräldrar som alltid har stöttat 
mig utan att försöka pressa mig i någon särskild riktning. Utan er hade det 
inte blivit någon jurist av mig. 
 
Tack också till min syster och hennes familj som har varit ett ständigt 
glädjeämne de senaste åren. 
  
Lundapolarna förtjänar också ett tack för att de gjort min tid i Lund så 
mycket roligare. 
 
Slutligen vill jag tacka alla grabbarna från Ängelholm som inte har låtit mig 
bli en tråkig akademiker. 
 
 
 
Lund, maj 2012 
 
Eddie Johansson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Huvudregeln enligt svensk lagstiftning är att anställningsavtal gäller tills 
vidare.1 Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas och att så sker 
är relativt vanligt förekommande i Sverige. Enligt statistik från SCB2 har 14 
% av samtliga anställda i åldrarna 16 till 64 år någon form av tidsbegränsad 
anställning. Ungdomar är kraftigt överrepresenterade i statistiken med en 
andel av tidsbegränsat anställda som överstiger 50 % för åldersgruppen 16 
till 24 år, likaså är fler kvinnor än män anställda för begränsad tid. 
Motsvarande statistik för EU visar att ca 17 % av den europeiska 
arbetskraften är anställd för begränsad tid.3 
 
Den huvudsakliga skillnaden mellan tillsvidareanställningen och anställning 
som har ingåtts för viss tid, tidsbegränsad anställning, är det 
anställningsskydd som är knutet till den förstnämnda.4 En 
tillsvidareanställning ingås, som namnet antyder, utan tidsbegränsning och 
för att avsluta en sådan anställning måste vissa i lag givna förutsättningar, så 
som saklig grund för uppsägning, föreligga. Så är inte fallet med 
tidsbegränsade anställningar. Huvudregeln för sådana anställningar är 
istället att de upphör vid den avtalade anställningstidens utgång, vanligtvis 
utan krav på föregående uppsägning.5 Användandet av tidsbegränsade 
anställningar innebär alltså en ökad flexibilitet, i meningen arbetsgivarens 
möjlighet att anpassa arbetskraftens storlek, då en arbetsgivare som önskar 
minska antalet anställda utan hinder av anställningsskyddet kan låta de 
tidsbegränsade anställningsavtalen löpa ut utan att förnya desamma. När 
personalstyrkan istället ska utökas kan arbetsgivaren träffa avtal om 
tidsbegränsade anställningsavtal utan att, så att säga, binda upp sig för 
obestämd tid. 
 
Att i stor utsträckning kunna träffa tidsbegränsade eller andra flexibla 
anställningsavtal utgör enligt Atkinsons teori om det flexibla företaget6 en 
stor fördel för arbetsgivare. Genom sådan flexibilitet i arbetsstyrkan kan 
arbetsgivare lättare möta variationer i efterfrågan och anpassa sin 
verksamhet till det aktuella marknadsläget. I syfte att uppnå bl.a. 
sysselsättningsmålen enligt Lissabonstrategin och den efterföljande EU 
2020-strategin har också större flexibilitet på arbetsmarknaden efterfrågats 

                                                 
1 LAS 4 § 1 st. 
2 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____316775.aspx 
3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=en 
4 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2 uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2009, s. 114. 
5 LAS 4 § 2 st. 
6 Atkinson, J., Manpower Strategies for Flexible Organisations, Personnel Management, 
August 1984, s. 28-31. 
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på EU-nivå.7 Tanken är att den moderna arbetsmarknaden präglas av fler 
och större omställningar än tidigare, vilket för den enskilde arbetstagaren 
innebär att en livslång anställning hos samma arbetsgivare tillhör det 
förflutna.8 För att uppnå mer flexibla arbetsmarknader i medlemstaterna har 
Kommissionen tagit fram principer och riktlinjer för vad som kallas 
flexicurity (flexibilitet kombinerat med trygghet). Ledord för 
flexicuritymodellen är, förutom flexibilitet i meningen möjlighet till andra 
anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen, bl.a. 
anställningsbarhet och livslångt lärande för att motverka de negativa 
effekterna av en större rörlighet på arbetsmarknaden.9 
 
Olika begrepp används på nationell och europeisk nivå för att beskriva en 
anställning vars längd bestäms av objektiva kriterier, såsom att 
anställningen ska vara till visst datum eller till dess att en viss arbetsuppgift 
har slutförts. En sådan anställning har i svensk lagstiftning traditionellt 
benämnts tidsbegränsad anställning, medan visstidsanställning är det 
begrepp som företrädesvis används på europeisk nivå. I den fortsatta 
framställningen kommer dessa två begrepp att användas synonymt. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
En flexibel arbetsmarknad synes alltså både enligt lagstiftaren på nationell 
nivå och på EU-nivå vara önskvärd eller åtminstone nödvändig. Vissa 
negativa effekter har dock identifierats i samband med flexibla 
anställningsformer, varför det s.k. visstidsdirektivet10 har antagits i syfte att 
bl.a. förhindra missbruk av på varandra följande, s.k. rullande 
tidsbegränsade anställningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
sådana åtgärder för att förhindra missbruk, vilka rättsliga lösningar som är 
tillgängliga för att uppfylla EU-rättens krav och vilka som har valts i den 
svenska nationella lagstiftningen. För att uppnå detta syfte ska följande 
frågeställningar besvaras. Vilka krav ställer visstidsdirektivet på nationella 
rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande 
tidsbegränsade anställningar? Vilka rättsliga åtgärder har i Sverige införts 
eller planeras att införas i lagstiftningen för att förhindra missbruk av på 
varandra följande tidsbegränsade anställningar? Uppfyller dessa åtgärder de 
krav som visstidsdirektivet ställer? 
 

                                                 
7KOM(2007) 359 slutlig Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Gemensamma 
principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet 
och trygghet, s. 4. 
8 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 3. 
9 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 5. 
10 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, EGT L 175/43 10.7.1999. 
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Ämnet har i viss mån redan behandlats. Det var relativt nyligen som vissa 
frågetecken kring Sveriges genomförande av visstidsdirektivet uppkom med 
anledning av en anmälan inlämnad till Kommissionen av TCO.11 
Regeringen har därefter föreslagit vissa förändringar av reglerna om 
tidsbegränsad anställning.12 Det är alltjämt av stort intresse att bedöma det 
lagstiftningsarbete som Regeringen har inlett med anledning av sagda 
anmälningsärende, mot bakgrund av de tveksamheter som uppkommit kring 
genomförandet av visstidsdirektivet. Genom en sådan bedömning hoppas 
jag att denna uppsats ska utgöra ett självständigt bidrag på området. 

1.3 Avgränsning 
Fokus ligger i denna uppsats på bestämmelser med syfte att förhindra 
missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningsformer. I 
anslutning till området tidsbegränsade anställningsformer kan en analys av 
flexicurity-aspekter ofta vara av intresse. Flexicurity som begrepp och 
strategi kommer dock inte att behandlas mer än som en allmän bakgrund till 
regelverket på området för tidsbegränsade anställningar. Detta betyder att 
slutsatser rörande regelverkets förenlighet med de riktlinjer för flexicurity 
som uppställts av Kommissionen endast i begränsad utsträckning kommer 
att dras. En grundlig analys av regelverket ur ”flexicurity-synpunkt” kräver 
avvägningar på ett långt större område än enbart det för tidsbegränsade 
anställningar och skulle alltså ta för mycket utrymme i anspråk i förhållande 
till det huvudsakliga syftet med uppsatsen. 
 
Även andra aspekter än missbruk av anställningsformen som sådan, hänger 
samman med tidsbegränsade anställningar. Visstidsdirektivet behandlar t.ex. 
även diskriminering av visstidsanställda i förhållande till arbetstagare med 
tillsvidareanställningar. Diskrimineringsaspekten är av stort intresse på det 
övergripande området för tidsbegränsade anställningar. Jag har dock valt att 
fokusera på tillåtligheten av tidsbegränsade anställningar som sådana, 
medan diskrimineringsaspekten så att säga rör en annan sida, eller ett annat 
skede av visstidsanställningen, nämligen när en i och för sig tillåtlig sådan 
redan har ingåtts. Diskrimineringsfrågor i förhållande till visstidsanställda 
faller därför utanför syftet med uppsatsen och kommer inte att behandlas. 
 

                                                 
11 Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om visstidsanställningar i 

Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 

om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Registrerat som 

klagomål 2007/4835. 

12 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende 
missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. 
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1.4 Metod och material 
För att uppfylla syftet med detta arbete har huvudsakligen använts en 
traditionell rättsdogmatisk metod. Genom att studera EU-rättens källor, i 
detta fall fördrag, direktiv och praxis från EU-domstolen, men även 
måldokument med karaktär av soft law, har en utredning kunnat presenteras 
rörande innehållet av EU-rätten på området och även i viss mån bakgrunden 
till densamma. Med hjälp av doktrin har detta innehåll närmare kunnat 
preciseras och förklaras. Vad gäller praxis på det EU-rättsliga området har 
en avvägning mellan bredd och djup varit nödvändig. EU-domstolen har 
nämligen behandlat visstidsdirektivets genomförande i nationell lagstiftning 
i talrika avgöranden. En stor del av denna praxis rör emellertid mycket 
likartade frågor, varför det i detta arbete endast hänvisas till ett fåtal särskilt 
klargörande avgöranden. 
 
För att utreda rättsläget rörande tidsbegränsade anställningar enligt svensk 
nationell rätt har lagtext, förarbeten och praxis utnyttjats. Även doktrin har i 
någon utsträckning använts för att klargöra rättslägets närmare innehåll. 
 
I syfte att besvara den huvudsakliga frågeställningen, nämligen huruvida 
svensk nationell rätt uppfyller de krav som uppställts genom 
visstidsdirektivet, har sedan en jämförelse gjorts med utgångspunkt i vad 
som har kunnat utredas om rättsläget på nationell respektive EU-nivå. I detta 
avseende har doktrinen visat sig vara sparsam. Någon praxis rörande 
Sveriges genomförande av visstidsdirektivet finns inte heller att tillgå. 
Slutsatserna är därför i hög grad självständiga, men tar sin utgångspunkt i 
skrivelser från det anmälningsärende vilket TCO inledde 2007. 
 
En betydande brist i materialet föreligger i det framåtblickande perspektivet. 
Det ingår nämligen i frågeställningen att bedöma vilken effekt planerad 
lagstiftning kan ha på den svenska lagstiftningens uppfyllande av 
visstidsdirektivets krav. Lagstiftningsarbetet har emellertid blivit försenat, 
så att någon proposition ännu inte har avgivits. För detta arbetes ändamål 
har utgångspunkten därför fått tas i det departementsförslag13 till lagändring 
som har utkommit. Detta leder naturligtvis till att slutsatser i det avseendet 
kan bli irrelevanta för det fall förslaget skulle komma att ändras i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet.  

1.5 Disposition 
Så som min frågeställning är utformad faller det sig naturligt att en 
genomgång av gällande rätt på nationell och EU-nivå måste göras. Allra 
först ska dock en översiktlig bild ges av Kommissionens riktlinjer för 
flexicurity. Detta för att visa på de arbetsmarknadsmässiga trender som kan 
förklara ställningstaganden och bestämmelser på området för tidsbegränsade 

                                                 
13 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende 
missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. 
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anställningar. Därefter ska i tur och ordning visstidsdirektivet och sedan de 
svenska reglerna kring tidsbegränsade anställningar gås igenom. När denna 
rättsliga bakgrund har givits ska en analys av de svenska reglernas 
förenlighet med visstidsdirektivet göras, med utgångspunkt från 
Kommissionens ställningstaganden i det anmälningsärende som TCO 
inledde, samt de åtgärder som den svenska regeringen genomfört och 
planerar att genomföra med anledning av sagda anmälningsärende. 
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2 Flexicurity 

2.1 Bakgrund - sysselsättningsmål 
Sysselsättningspolitiken är ett område som efter hand har fått en allt större 
betydelse i EU-samarbetet.14 Numera har bestämmelser om det 
gemensamma arbetet för en fungerande sysselsättningspolitik införts i 
funktionsfördragets (FEUF) avdelning IX. Samordningen på området kan 
sägas ha en rådgivande karaktär, och innefattar inte harmonisering av de 
nationella rättsordningarna. Inga sanktioner är heller kopplade till 
sysselsättningskapitlet.15 Däremot har ett övervakningssystem utvecklats för 
att följa vilka åtgärder som de enskilda medlemsstaterna vidtar för att 
förverkliga de mål och riktlinjer som uppställs på EU-nivå.16 
 
Den metod som har använts inom området för sysselsättningspolitik kallas 
för den öppna samordningsmetoden, och består i upprättandet av 
gemensamma politiska målsättningar snarare än gemensamma bindande 
regler.17 Närmare bestämt kan metoden beskrivas som bestående i att: 
 

”fastställa riktlinjer för unionen i kombination med 
bestämda tidsplaner, när så är lämpligt och i jämförelse 
med de världsledande på området, fastställa 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer och 
referensvärden vilka ska anpassas till behoven i olika 
medlemsstater och sektorer för att bra lösningar ska 
kunna jämföras, översätta dessa europeiska riktlinjer till 
nationell och regional politik och regelbundet övervaka 
och utvärdera, i en process där man lär av varandra.”18 

 
Den öppna samordningsmetoden har resulterat i övergripande måldokument 
för sysselsättning, tillväxt etc., såsom den förnyade Lissabonstrategin19 och 
den nu gällande Europa 2020-strategin20. Flexicuritystrategin har 
tillkommit som ett medel för att uppnå dessa sysselsättningspolitiska mål. 
 

                                                 
14 Nyström, B., EU och arbetsrätten, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 81 
f. 
15 Nyström, B., 2011, s. 83. 
16 Nyström, B., 2011, s. 82 f. 
17 Nyström, B., 2011,  s. 85. 
18 Rönnmar, M., Numhauser-Henning, A., i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel, 
Juristförlaget i Lund, Lund, 2008, s. 412 f. 
19 KOM(2005) 24 final, Communication to the spring European Council. Working together 
for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy. 
20 KOM(2010) 2020 final, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth. 
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2.2 Vad är flexicurity? 

2.2.1 ”Det flexibla företaget” 
För att förstå på vilket sätt flexicurity, som språkligt är en sammanslagning 
av orden flexibility och security, är tänkt att bidra till uppnåendet av de 
tillväxt- och sysselsättningsmål som uppställts på EU-nivå, är Atkinsons 
modell med det ”flexibla företaget” av stort intresse.21 Centralt i denna 
modell är dels indelningen av arbetskraften i vad som kallas kärnarbetskraft, 
perifer arbetskraft och extern arbetskraft, dels begreppsparet functional 
flexibility och numerical flexibility. 
 
Till kärnarbetskraften hör personal med företagsspecifik och därför 
svårrekryterad kompetens. Denna grupp knyts närmast företaget och har 
vanligtvis stabila tillsvidareanställningar. Flexibiliteten i förhållande till 
dessa arbetstagare består i functional flexibility. Med detta menas flexibilitet 
i arbetsuppgifter och kompetens, kärnarbetskraften ska d.v.s. fortlöpande 
kunna anpassa sig till verksamhetens skiftande krav. 
 
Den andra gruppen, den perifera arbetskraften, har mer lättillgänglig och på 
arbetsmarknaden mer vanligt förekommande kompetens och kan därför 
rekryteras vid behov. För att lätt kunna anpassa arbetsstyrkan efter 
verksamhetens vid varje tillfälle föreliggande behov, anställs denna del av 
arbetskraften typiskt sett i anställningsformer med svagare 
anställningsskydd än den traditionella tillsvidareanställningen, så som 
tidsbegränsade anställningar. Det rör sig för dessa arbetstagare om 
numerical flexibility, d.v.s. flexibilitet i meningen möjlighet att anpassa 
antalet arbetstagare. 
 
Slutligen finns den externa arbetskraften, som inte över huvud taget är 
knuten till verksamheten genom anställningsavtal. Denna grupp utgörs 
istället av t.ex. inhyrd personal och egenföretagare. 
 

2.2.2 Gemensamma principer för flexicurity 
Mot bakgrund av Atkinsons modell är det tydligt hur flexibilitet i 
arbetsorganisationen kan tänkas medföra en fördel för arbetsgivare och i 
förlängningen eventuellt inverka positivt på tillväxten. I Kommissionens 
meddelande om gemensamma principer för flexicurity framhålls att om 
Lissabonmålen med fler och bättre arbetstillfällen ska kunna uppnås, krävs 
att ” [f]öretagen, särskilt de små och medelstora, måste kunna 
anpassa sin arbetsstyrka efter ändrade ekonomiska 
förutsättningar.”22 För att motverka de negativa effekter för 
arbetstagare som en rörligare, mer flexibel arbetsmarknad skulle 
                                                 
21 Se Atkinson 1984. 
22 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 3. 
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kunna innebära, läggs stor vikt vid utarbetandet av åtgärder för att 
öka tryggheten för arbetstagare. Denna trygghet måste enligt 
flexicuritystrategin bestå i sysselsättningstrygghet (d.v.s. möjligheten 
att smidigt gå mellan, eller att hitta nya anställningar) snarare än 
traditionell anställningstrygghet. På den nya europeiska 
arbetsmarknaden är nämligen anställningsbarheten avgörande.23 För 
att förverkliga en sådan flexibel och trygg arbetsmarknad som 
eftersträvas, har fyra komponenter identifierats som nödvändiga: 
 

”– Utformande av flexibla och tillförlitliga 
anställningsavtal med hjälp av modern arbetsrätt, 
kollektivavtal och arbetsorganisation (för både 
arbetsgivare och arbetstagare, integrerade och 
utestängda). 
– Övergripande strategier för livslångt lärande för att 
öka arbetstagarnas 
anpassningsförmåga och möjligheter att få arbete, 
särskilt när det gäller de mest utsatta 
arbetstagarna. 
– Effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder som 
hjälper människor att hantera snabba 
förändringar, minskar perioder av arbetslöshet och 
underlättar omställningar mellan jobb. 
– Moderna sociala trygghetssystem som ger 
tillräckligt inkomststöd, främjar sysselsättningen 
och underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. 
Hit hör ett 
omfattande socialt skydd (arbetslöshetsförmåner, 
pensioner och hälso- och sjukvård) som 
underlättar för människor att kombinera arbetsliv 
och 
familjeansvar, som att ta hand om barn.”24 

 
Det bör framhållas att flexicuritysträvandena inom EU inte innefattar någon 
egentlig harmonisering av nationell lagstiftning. Inte heller syftar de till att 
skapa ”en enda arbetsmarknadsmodell eller en enda politisk strategi.”25 
Istället måste flexicuritymodellen anpassas till de olika medlemsstaternas 
särskilda situationer och arbetsmarknadsförhållanden.26 

                                                 
23 Rönnmar, Numhauser-Henning, i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel, s. 421. 
24 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 5. 
25 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 10. 
26 KOM(2007) 359 slutlig, Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet, s. 9. 
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3 Visstidsdirektivet 

3.1 Rättslig grund 
Enligt Amsterdamfördragets art. 136 (numera art. 151 i funktionsfördraget) 
ska gemenskapens och medlemsstaternas mål vara ” att främja 
sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom 
möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att 
åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens 
parter och en utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en 
varaktigt hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning.” I samma 
fördrag fastslås även att Kommissionen ska underlätta dialogen och främja 
samråd mellan arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå27, samt att 
dessa då de så önskar kan ingå bindande avtal i de frågor som ligger inom 
gemenskapens behörighet, vilka i sin tur på arbetsmarknadsparternas 
begäran kan genomföras genom direktiv.28 På denna rättsliga grund ingick 
arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå (dåvarande UNICE, CEEP och 
EFS) 1999 ett ramavtal om visstidsarbete som kom att genomföras genom 
direktiv 1999/70/EG, det s.k. visstidsdirektivet.29 Direktivet består endast av 
föreskrifter rörande medlemsstaternas införlivande av de materiella 
bestämmelser som står att finna i det bifogade ramavtalet. 
 

3.2 Ramavtalets syfte 
I ramavtalets inledning konstaterar dess parter att tillsvidareanställning 
fortsatt är den huvudsakliga anställningsformen, men att tidsbegränsade 
anställningsformer i vissa fall kan svara bäst mot både arbetsgivares och 
arbetstagares behov. Detta kan sägas utgöra den mest grundläggande 
överenskommelsen i frågan mellan arbetsmarknadsparterna på 
gemenskapsnivå. Parterna uttrycker vidare i inledningen att 
 

”[a]vtalet visar arbetsmarknadsparternas vilja att skapa 
en övergripande ram för att visstidsanställda skall 
kunna garanteras likabehandling genom att de skyddas 
mot diskriminering och för att anställningskontrakt för 
visstidsanställning skall användas på grunder som 
godtas av både arbetsgivare och arbetstagare.” 

 
Ramavtalet kan alltså delas in i två områden. Dels syftar avtalet till att 
förebygga diskriminering av arbetstagare på den grunden att de är anställda 
för begränsad tid, i förhållande till sådana arbetstagare som har ”fasta” 
anställningsavtal. Dels syftar ramavtalet till att åstadkomma normer för när 
                                                 
27 Amsterdamfördraget art. 138.1 (numera art. 154.1 i funktionsfördraget). 
28 Amsterdamfördraget art. 139 (numera art. 155 i funktionsfördraget). 
29 EGT L 175/43 10.7.1999. 
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användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar ska 
godtas, vilka grunder för ingående av sådana anställningsavtal som kan 
godtas av både arbetsgivare och arbetstagare. Syftet kan i detta avseende 
sägas vara att begränsa möjligheterna att anställa för begränsad tid, då en 
total frihet att använda sådana anställningsformer skulle kunna leda till 
missbruk och kringgående av det anställningsskydd som hör samman med 
tillsvidareanställning.30 Det är denna senare sida av ramavtalet som här är av 
intresse och som den fortsatta framställningen ska behandla. 

3.3 Ramavtalets innehåll 
I ramavtalets klausul 1.b. beskrivs avtalets syfte, så vitt här är av intresse, 
vara att ”upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk som uppstår vid 
tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt eller 
anställningsförhållanden.” Redan här kan alltså uppmärksammas att syftet 
inte är att begränsa möjligheterna att ingå avtal om tidsbegränsade 
anställningar över huvud taget. Istället är det missbruk av tidsbegränsade 
anställningsformer genom upprepade avtal som ska förhindras. 
 

3.3.1 Definition av på varandra följande 
 
Det är enligt ramavtalets klausul 5.2.a. upp till medlemsstaterna i samråd 
med arbetsmarknadens parter, och/eller arbetsmarknadsparterna att definiera 
när upprepade tidsbegränsade anställningar ska anses vara på varandra 
följande. Definitionen kan dock inte vara helt skönsmässig, vilket framgår 
av EG-domstolens praxis. Frågan behandlades i målet Adeneler m.fl.31, i 
vilket grekisk lagstiftning med innebörden att upprepade tidsbegränsade 
anställningar ansågs vara på varandra följande endast under förutsättning 
att anställningsvillkoren var identiska eller liknande, samt att högst 20 dagar 
hade förflutit från det att den föregående anställningen avslutades till det att 
den nästkommande inleddes. En av frågorna som den grekiska domstolen 
ville få besvarade genom ett förhandsavgörande var om en sådan definition 
av på varandra följande, vilken i sin tur skulle få betydelse för huruvida 
anställningarna skulle omvandlas till tillsvidareanställningar efter en viss 
tidsfrist, var förenlig med ramavtalet. Som utgångspunkt erinrade EG-
domstolen om att det skönsmässiga utrymme som tillerkänts 
medlemsstaterna att definiera begreppet på varandra följande inte får 
utnyttjas på ett sådant sätt att syftet med ramavtalet, att förhindra missbruk 
av tidsbegränsade anställningsformer, och dess ändamålsenliga verkan 
äventyras.32 Vidare konstaterade domstolen att arbetstagare sällan skulle ha 
något annat val än att acceptera avbrott som precis överstiger tidsfristen 
mellan upprepade tidsbegränsade anställningar, varvid arbetsgivare utan 
begränsning i lag skulle kunna använda sig av upprepade tidsbegränsade 

                                                 
30 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. (REG 2006 I-06057)  p. 61-63. 
31 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. 
32 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. p. 82. 
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anställningar under många år. En sådan möjlighet, ansåg domstolen, riskerar 
att medföra missbruk av tidsbegränsade anställningsformer, varför den 
nationella lagstiftningen i det avseendet befanns äventyra ramavtalets syfte 
och ändamålsenliga verkan.33 Genom en så restriktiv definition av på 
varandra följande, påpekade domstolen, blir den nationella lagstiftning som 
införts för att införliva ramavtalet verkningslös eftersom en arbetsgivare 
endast genom att låta 21 dagar passera mellan de olika anställningarna kan 
undvika att bestämmelserna till skydd mot missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar över huvud taget blir tillämpliga.34 Av dessa skäl 
underkändes den definition som den grekiska lagstiftaren gett begreppet på 
varandra följande. 
 

3.3.2 Räckvidd 
 
Ramavtalet gäller, naturligt nog, visstidsanställda arbetstagare, vilket 
stadgas i avtalets klausul 2.1. Visstidsanställda definieras sedan i klausul 3.1 
som ”en person som har ett anställningskontrakt eller ett 
anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en 
arbetstagare och vars längd fastställts på grundval av objektiva kriterier som 
att det gäller fram till ett visst datum, till dess en viss uppgift har utförts 
eller med anledning av en särskild händelse.” Detta förefaller vara en ganska 
självklar definition av begreppet ”visstidsanställd.” Att observera är dock 
det inledande kriteriet att anställningsavtalet ska ha ingåtts direkt mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren. Genom denna formulering avgränsas 
ramavtalets tillämpningsområde så att inhyrd arbetskraft inte omfattas. 
Dessa arbetstagare har emellertid vanligtvis ett anställningsförhållande med 
uthyraren, vilket då skulle kunna omfattas av ramavtalets 
tillämpningsområde. Denna tolkning, att anställningsförhållandet mellan 
uthyrd arbetstagare och uthyrare omfattas av visstidsdirektivets 
bestämmelser är dock inte oomstridd. Det har hävdats att visstidsdirektivet 
över huvud taget inte blir tillämpligt i förhållande till bemanningsarbete.35 
Säkert är emellertid att avtalets bestämmelser till förhindrande av missbruk 
av på varandra följande tidsbegränsade anställningar inte äger giltighet på 
förhållandet mellan inhyrare och inhyrd personal då inget avtalsförhållande 
föreligger dem emellan.36 
 
En ytterligare begränsning av ramavtalets räckvidd följer av dess klausul 
2.2. Därigenom ges medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter 
möjlighet att undanta vissa grupper från tillämpning av de bestämmelser 
som ramavtalet kräver. Det rör sig här om olika sorters arbete under 
yrkesutbildning, samt offentligt finansierade anställningar med socialt eller 
utbildningssyfte. 

                                                 
33 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. p. 85-86. 
34 Mål C-212/04 Adeneler m.fl. p. 87-88. 
35 För en mer ingående diskussion, se Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och 
likabehandling, Juristförlaget i Lund, Lund, 2008, s. 86 ff. 
36 Se Ramavtalets inledning, fjärde st. 
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3.3.3 Åtgärder för att förhindra missbruk 
För att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade 
anställningar föreskriver ramavtalets klausul 5.1 vissa alternativa åtgärder. 
Minst en av dessa ska genomföras, för det fall likvärdiga lagliga åtgärder för 
att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar 
inte redan finns. De åtgärder som föreskrivs i ramavtalet är: 
 
a) Bestämmelser om objektiv 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. 
 

3.3.3.1 Objektiv grund 
Den första alternativa åtgärden, att införa bestämmelser om objektiva 
grunder för förnyad visstidsanställning, innebär ett krav på att ett behov på 
arbetsgivarens sida av att använda sig av tidsbegränsade anställningar ska 
kunna påvisas. Många medlemsstater har lagstiftning som på något sätt 
reglerar vilka objektiva grunder som kan rättfärdiga tidsbegränsning av 
anställningsavtal. De nationella lösningarna skiljer sig emellertid åt i stor 
utsträckning, vad gäller t.ex. hur pass detaljerat grunderna definieras i 
lagstiftning. I vissa fall regleras frågan genom allmänna stadganden om att 
tidsbegränsningen ska vara påkallad av arbetets tillfälliga natur, medan det i 
andra fall uppställs fasta kriterier för att tidsbegränsade anställningsformer 
ska få användas.37 Som exempel på objektiva grunder för att ingå avtal om 
tidsbegränsad anställning kan nämnas vikariebehov, d.v.s. att personal 
tillfälligt behövs med anledning av ordinarie personals frånvaro, samt 
säsongsanställning, då arbetet är av sådan natur att det endast kan utföras 
under en del av året. EU-domstolen har förklarat begreppet objektiva 
grunder i det här sammanhanget så 
 

”… att det avser precisa och konkreta omständigheter 
som är kännetecknande för en viss verksamhet och som 
därför kan motivera att på varandra följande 
visstidsanställningskontrakt används i det särskilda 
sammanhanget. Dessa omständigheter kan till exempel 
följa av den särskilda beskaffenhet som utmärker de 
arbetsuppgifter som har föranlett kontraktens ingående 
och dessa uppgifters natur eller, i förekommande fall, 
av en medlemsstats strävan efter att uppnå ett berättigat 
socialpolitiskt mål…”38 

                                                 
37Vigneau, m.fl., Fixed-term Work in the EU, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 1999, s. 189 
f. 
38 De förenade målen C-378/07–C-380/07 (REG 2009 I-03071) p. 96. 
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Frågan om vad som utgör objektiva grunder i ramavtalets mening har 
prövats i målet Küzük.39 Käranden hade i det målet under en period av elva 
år ingått tretton visstidsanställningar i form av vikariat med samma 
arbetsgivare, utan betydande avbrott. Enligt den nationella lagstiftningen var 
det tillåtet att ingå avtal om tidsbegränsad anställning då detta motiverades 
av objektiva grunder, vilket bl.a. kunde vara fallet när arbetstagaren 
anställdes som vikarie för annan arbetstagare. Till saken hör att den 
nationella lagstiftningen också stadgade att om den tidsbegränsade 
anställningen ansågs vara ogiltig (t.ex. med anledning av bristande objektiv 
grund), så skulle densamma anses utgöra en tillsvidareanställning. Enligt 
nationell specialreglering skulle en tidsbegränsad anställning som ingåtts för 
att fylla ett vikariebehov p.g.a. t.ex. föräldraledig ordinarie personal anses 
vara motiverad av objektiva grunder. Vid den nationella domstolen yrkade 
käranden att den senaste av vikariatsanställningarna skulle anses otillåten. 
Den nationella domstolen begärde förhandsavgörande för att få svar på 
frågan om en sådan objektiv grund som vikariebehov, också ska anses 
motivera tidsbegränsning av anställningsavtal för det fall det föreligger ett 
konstant behov av vikarier, trots att detta behov skulle kunna tillgodoses 
genom tillsvidareanställning av den vikarierande personalen. 
Förhandsavgörandet behandlade också frågan huruvida antalet och 
varaktigheten av föregående visstidsanställningar kan beaktas vid 
bedömningen av om objektiv grund för tidsbegränsning föreligger. 
Svaranden i det nationella målet menade i detta sammanhang att prövningen 
av huruvida objektiv grund föreligger måste ske särskilt för varje enskilt 
vikariat. 
 
Domstolen konstaterade inledningsvis att en nationell bestämmelse enligt 
vilken på varandra följande visstidanställningar endast på ett allmänt och 
abstrakt sätt tillåts inte uppfyller ramavtalets krav. En sådan bestämmelse 
saknar nämligen objektiva och fasta kriterier för att bedöma huruvida 
förnyelse av ett sådant anställningsavtal sker för att tillgodose ett verkligt 
behov av tidsbegränsat anställd personal, varvid en risk för missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar uppstår och ramavtalets syfte och 
ändamålsenliga verkan äventyras.40 Det noterades dock att förnyelse av 
tidsbegränsade anställningar med anledning av att ordinarie personal är 
tillfälligt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter inte i sig strider mot 
ramavtalet och att ett sådant vikariebehov i princip kan utgöra objektiv 
grund för förnyelse.41 Den omständigheten att det hos arbetsgivaren finns ett 
konstant eller återkommande behov av vikarier betyder inte att den enskilda 
vikariatsanställningen, sedd för sig, saknar objektiv grund om den kan 
motiveras av ett tillfälligt behov i det enskilda fallet.42 Denna synpunkt gör 
sig särskilt gällande då bestämmelserna syftar till att uppnå ett berättigat 
socialpolitiskt mål, så som att underlätta uttag av föräldraledighet.43 Det 

                                                 
39 Mål C-586/10 Küzük (REG 2012 s. 00000). 
40 Mål C-586/10 Küzük p. 28-29. 
41 Mål C-586/10 Küzük p. 30. 
42 Mål C-586/10 Küzük p. 38. 
43 Mål C-586/10 Küzük p. 32-33. 
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ankommer dock enligt domstolen på de aktuella myndigheterna att 
kontrollera att tidsbegränsade anställningsformer inte missbrukas. Därvid 
ska, menade domstolen, en helhetsbedömning göras och omständigheter 
som att på varandra följande visstidsanställningar har förnyats många 
gånger eller varat över en lång tid, kan beaktas vid prövningen av huruvida 
objektiv grund för förnyelse föreligger.44 Domstolen sammanfattar sitt svar 
på den hänskjutna frågan enligt följande: 
 

”Klausul 5.1 a i ramavtalet om visstidsanställning ska 
tolkas så, att ett tillfälligt behov av vikarier […] i 
princip kan utgöra en objektiv grund i den mening som 
avses i nämnda klausul. Den omständigheten att en 
arbetsgivare återkommande, eller till och med konstant, 
måste anställa tillfälliga vikarier och att detta behov av 
vikarier även skulle kunna tillgodoses genom 
tillsvidareanställning av arbetstagare innebär inte i sig 
att det saknas objektiva grunder […] och inte heller att 
det är fråga om missbruk i den mening som avses i 
denna klausul. Vid bedömningen av huruvida en 
förnyelse av en visstidsanställning är motiverad av 
objektiva grunder ska myndigheterna i medlemsstaterna 
emellertid, inom ramen för sina respektive 
befogenheter, beakta samtliga omständigheter i det 
enskilda fallet, såsom antalet och den samlade 
varaktigheten av sådana visstidsanställningar som 
tidigare ingåtts med samma arbetsgivare.”45 

 
Man kan alltså sluta sig till att de medlemsstater som valt att genomföra 
direktivet och ramavtalet genom bestämmelser som kräver objektiv grund 
för förnyelse av tidsbegränsad anställning, måste låta dessa bestämmelser få 
en relativt konkret och precis form. Exempelvis bestämmelser som tillåter 
förnyad visstidsanställning genom vikariat, med anledning av ordinarie 
personals tillfälliga frånvaro, anses allmänt vara tillräckligt precisa för att 
uppfylla ramavtalets krav. En annan sak är att vid prövningen av huruvida 
en förnyad visstidsanställning är motiverad på objektiva grunder ska en 
helhetsbedömning göras, varvid hänsyn kan tas även till omständigheter 
som föregående visstidsanställningars varaktighet och antal för att avgöra 
huruvida bestämmelserna uppfyller syftet bakom ramavtalet, särskilt klausul 
5, nämligen att förhindra missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar. 
 

3.3.3.2 Övre sammanlagd tidsgräns 
Den andra alternativa åtgärden som föreskrivs till skydd mot missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar innebär en övre sammanlagd gräns 
för hur lång tid en arbetsgivare kan ha en arbetstagare anställd i 
tidsbegränsad anställning utan att detta ska anses utgöra ett missbruk. 
                                                 
44 Mål C-586/10 Küzük, p. 40-41. 
45 Mål C-586/10 Küzük, p. 56. 
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Tydligare kan kraven på åtgärder enligt detta alternativ knappast definieras. 
Detta faktum kritiserades av europaparlamentet i dess resolution om 
Kommissionens förslag till visstidsdirektiv.46 Den brist som 
europaparlamentet påpekar uttrycks i skälen till resolutionen, under punkt 
N, enligt följande: 
 

”På [lagstiftningens genom vilken ramavtalet 
införlivas] kvalitet ställs dock inga krav, eftersom 
avtalet varken nämner objektiva grunder eller en övre 
sammanlagd tidsgräns eller hur många gånger en 
visstidsanställning får förnyas.” 

 
Ramavtalet bestämmer med andra ord inte en övre sammanlagd tidsgräns 
för hur länge på varandra följande visstidsanställningar kan få fortlöpa, utan 
endast att en sådan tidsgräns ska bestämmas på nationell nivå om detta 
åtgärdsalternativ väljs. Under artikel 16 i samma resolution beklagar 
europaparlamentet att denna brist på kvalitativa och kvantitativa krav 
innebär att bestämmelserna till skydd mot missbruk inte i sig blir bindande, 
vilket leder till att ramavtalet inte betyder någon automatisk förbättring av 
visstidsanställdas situation. En sådan förbättring blir istället beroende av 
vilket materiellt innehåll som ges bestämmelserna på nationell nivå. 
 
Ramavtalet innehåller alltså inga ledtrådar om hur omfattande en övre 
sammanlagd tidsgräns för på varandra följande visstidsanställningar bör 
vara för att uppfylla ramavtalets krav. Gränsen för ett godtagbart 
genomförande av ramavtalet i detta avseende får istället sägas gå vid 
säkerställandet av ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan. Det åligger 
medlemsstaterna, så som EU-domstolen påpekade i ovan nämnda målet 
Adeneler, att vid genomförandet av ramavtalet inte utnyttja sitt utrymme för 
skönsmässiga bedömningar på ett sådant sätt att avtalets syfte och 
ändamålsenliga verkan äventyras. På ett allmänt plan kan därmed sägas att 
en övre sammanlagd tidsgräns för på varandra följande visstidsanställningar, 
som i en medlemsstat syftar till att genomföra ramavtalet, inte bör kunna 
vara så omfattande att missbruk i form av mycket långvariga upprepade 
tidsbegränsade anställningsförhållanden möjliggörs. 
 

3.3.3.3 Maximalt antal förnyelsetillfällen 
Den tredje åtgärden som står medlemsstaterna till buds för att genomföra 
ramavtalet består i att fastställa det maximala antalet gånger en 
tidsbegränsad anställning ska få förnyas. Liksom är fallet med den övre 
sammanlagda tidsgränsen, så slås inte något maximalt antal förnyelser fast i 
ramavtalet, utan endast att ett sådant maximalt antal ska bestämmas av de 
medlemsstater som väljer att genomföra ramavtalet enligt detta alternativ. 
Detta betyder, också i likhet med den övre sammanlagda tidsgränsen, att 
tolkningssvårigheter kan uppstå. Det är helt enkelt inte klart var en sådan 

                                                 
46 Resolution om kommissionens förslag till rådets direktiv om det ramavtal om 
visstidsarbete som ingåtts av UNICE, CEEP och EFS (KOM(99)0203 − C4-0220/99) 
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gräns för maximalt antal förnyelser av en visstidsanställning ska sättas för 
att uppfylla de krav som ramavtalet ställer. 
 



 21 

4 Visstid enligt LAS 

4.1 Allmänt om tidsbegränsad anställning 
Enligt 4 § 1 st. anställningsskyddslagen gäller anställningsavtal tills vidare. 
Detta är alltså utgångspunkten. Enligt samma lagrum medges dock att avtal 
om tidsbegränsad anställning träffas, i de fall som beskrivs i 5-6 §§. Den 
väsentliga skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad 
anställning är det anställningsskydd som är knutet till 
tillsvidareanställningen.47 För att avsluta en tillsvidareanställning måste 
arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägning48 samt iaktta en i lag bestämd 
uppsägningstid.49 Huvudregeln för tidsbegränsade anställningar är istället att 
dessa upphör vid den avtalade anställningstidens utgång eller när arbetet är 
slutfört, vanligtvis utan krav på föregående uppsägning.50 Det bör redan 
inledningsvis påpekas att bestämmelserna om tidsbegränsad anställning som 
återfinns i §§ 5 och 6 i anställningsskyddslagen är dispositiva enligt 2 § 3 st. 
samma lag, på så sätt att avvikelser får göras genom kollektivavtal. Någon 
kartläggning av på vilket sätt så sker i praktiken kommer dock inte att göras 
här. 
 
Av betydelse för regelverket kring tidsbegränsade anställningar och det 
anställningsskydd, i vid mening, som är kopplat till sådana, är den 
företrädesrätt till återanställning som följer av anställningsskyddslagens 25 
§. Denna rätt kan, utöver de begränsningar i tillåtlighet av 
visstidsanställningar som följer av 5 §, fungera som ett skydd för 
tidsbegränsat anställda arbetstagare.51 Företrädesrätten till återanställning 
enligt anställningsskyddslagens 25 § gäller nämligen, förutom för 
tillsvidareanställda, även för arbetstagare som har varit tidsbegränsat 
anställda enligt 5 §, men som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt 
anställning. För kvalificering till företrädesrätten krävs att arbetstagaren har 
arbetat viss tid hos arbetsgivaren. Den allmänna kvalificeringstiden är 
sammanlagt tolv månader under de tre senaste åren. För företrädesrätt till ny 
säsongsanställning krävs att den tidigare säsongsanställde arbetstagaren 
sammanlagt arbetat sex månader hos arbetsgivaren under de senaste två 
åren. Utöver kvalificeringstiden begränsas företrädesrätten genom att 
arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 
I detta sammanhang bör uppmärksammas att reglerna om företrädesrätt 
innebär att en arbetstagare kan kräva återanställning i t.ex. allmän 
visstidsanställning eller vikariat, trots att de tidsgränser som kopplats till 
dessa anställningsformer (se nedan) överskrids.52 
 
                                                 
47 Källström, Malmberg, 2009, s. 114. 
48 LAS 7 § 1 st. 
49 LAS 11 §. 
50 LAS 4 § 2 st. 
51 Källström, Malmberg, 2009, s. 117. 
52 Källström, Malmberg, 2009, s. 117. 
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Den fortsatta genomgången av reglerna kring tidsbegränsade anställningar 
inleds med specialfallet provanställning enligt 6 § anställningsskyddslagen, 
därefter gås resterande tidsbegränsade anställningsformer enligt 5 § igenom. 
 

4.2 Provanställning 

4.2.1 Allmänt om provanställning 
En lagreglerad möjlighet att provanställa för begränsad tid infördes genom 
1982 års anställningsskyddslag. Dessförinnan kunde provanställning endast 
utnyttjas då det hade reglerats i kollektivavtal.53 I anställningsskyddslagens 
6 § 1 st. stadgas att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för 
provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Ifall inget annat har 
avtalats får provanställningen avbrytas under löpande prövotid utan 
iakttagande av sedvanlig uppsägningstid, dock övergår provanställningen 
vid prövotidens utgång i en tillsvidareanställning, för det fall ingen av 
avtalsparterna har lämnat annat besked dessförinnan.54 I förarbetena uttalas 
att ”[a]rbetsgivarens skäl att avbryta anställningen kan inte bli föremål för 
rättslig prövning enligt denna lag.”55 Däremot kan arbetsgivarens beslut att 
avbryta en provanställning naturligtvis prövas på t.ex. 
diskrimineringsrättslig grund eller med anledning av en 
föreningsrättskränkning.56 Detta leder till att en provanställd arbetstagare 
ställs utanför tillämpningsområdet för de centrala delarna av 
anställningsskyddet, nämligen kravet på saklig grund för uppsägning samt 
iakttagande av uppsägningstid. 
 

4.2.2 Förutsättningar för provanställning 
Inga krav på objektiva grunder för ingående av provanställning uppställs i 
lagtexten. Det verkar därmed vara lagstiftarens avsikt att anställningsformen 
ska få nyttjas utan begränsning, med undantag för den tidsgräns på sex 
månader som gäller för provanställning. Anställningsformens syfte är att 
tillgodose arbetsgivares prövobehov vid nyanställning, det ska med andra 
ord vara arbetsgivarens avsikt att pröva arbetstagaren.57 Några riktlinjer för 
vad ett sådant prövobehov kan grunda sig på har dock inte givits i lagtexten. 
Därmed ger reglerna om provanställning i sig inte någon möjlighet att få en 
arbetsgivares prövobehov, eller med andra ord om en provanställning är 
objektivt grundad, rättsligt prövad. Däremot kan prövas huruvida en 
provanställning utgör ett kringgående av huvudregeln om 
tillsvidareanställning och därmed ska anses otillåten.58 Detta kan uttryckas 
                                                 
53 Prop. 1981/82:71 s. 39. 
54 LAS 6 § 2-3 st. 
55 Prop. 1981/82:71 s. 123. 
56 Prop. 1981/82:71 s. 124. 
57 Prop. 1981/82:71 s. 49. 
58 Lunning, Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, 10 uppl., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2010, s. 272. 
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som att det inte finns någon möjlighet att få en rättslig prövning av hur stort 
arbetsgivarens prövobehov är, och huruvida detta kan motivera bruket av 
provanställning, men väl en prövning av huruvida något prövobehov över 
huvud taget föreligger. Frågan behandlas i förarbetena på följande sätt: 
 

”Även om regeln om provanställning i sig själv inte ger 
utrymme för rättslig prövning av om prövobehovet är 
större eller mindre i det enskilda fallet, medför den 
möjligheter att ingripa mot tidsbegränsning av en 
anställning under beteckningen provanställning när 
omständigheterna är sådana, att det måste sägas vara 
fråga om ett kringgående av lagens huvudregel om 
tillsvidareanställning.”59 

 
Så definieras alltså den yttersta gränsen för tillåtlighet av avtal om 
provanställning i förarbetena. Det är också existensen av ett prövobehov 
över huvud taget som har varit föremål för prövning då arbetsdomstolen haft 
att avgöra om ingångna provanställningar varit tillåtna. För att exemplifiera 
vad ett prövobehov som motiverar provanställning kan bestå i, ska en kort 
genomgång av central praxis göras. 
 
I rättsfallet AD 1987 nr 148 hade arbetstagaren Pelc vänt sig till 
arbetsdomstolen för att få en provanställning ogiltigförklarad, efter att 
densamma hade avbrutits i förtid. Innan avtalet om provanställning ingicks 
hade Pelc varit anställd hos samma arbetsgivare i fyra månader, 
anställningsformen för denna tidigare anställning var dock tvistig. 
Arbetsdomstolen konstaterade att något principiellt hinder inte föreligger 
mot att träffa avtal om provanställning efter föregående anställning hos 
samma arbetsgivare, och övergick därefter till att pröva om 
provanställningsavtalet utgjort ett kringgående av huvudregeln om 
provanställning. Av central betydelse för denna prövning var huruvida det 
rörde sig om samma arbete för de båda anställningarna. Arbetsuppgifterna 
före provanställningen befanns ha varit av mer administrativ art, såsom 
dataregistrering och spridning av reklammaterial, medan Pelc efter 
provanställningstillfället ägnat sig mer åt självständig kundkontakt. 
Arbetsdomstolen menade att dessa slags uppgifter i avsevärd utsträckning 
och på väsentliga punkter skilde sig åt och fastslog att det faktum att Pelc 
varit anställd i bolaget under fyra månader innan provanställningen inte 
innebar att arbetsgivaren saknade skäl att pröva honom. Provanställningen 
befanns därmed äga giltighet, mot bakgrund av att det tidigare arbetet ”inte 
varit sådant att bolagets företrädare med ledning av detta kunde bilda sig en 
närmare uppfattning om Pelcs kvalifikationer i de nu angivna 
hänseendena.”60 
 
I AD 1991 nr 92 hade domstolen att avgöra om ett avtal om provanställning 
med en träarbetare som hade 30 års yrkeserfarenhet utgjorde ett kringgående 
av en i kollektivavtal stadgad huvudregel om tillsvidareanställning. 
                                                 
59 Prop. 1981/82:71 s. 50. 
60 AD 1987 nr 148 s. 936. 
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Prövningen blev i princip densamma som den som företas mot bakgrund av 
motsvarande huvudregel i anställningsskyddslagen. Centralt för 
arbetsdomstolens avgörande var att arbetsgivaren hade kontaktat 
arbetstagarens tidigare chefer utan att få de upplysningar som därvid 
efterfrågades. Under sådana omständigheter ansåg domstolen det ”utrett att 
man från bolagets sida gjort vad som rimligen kan krävas för att inhämta 
informationer om [arbetstagaren] utan att få tillräcklig sådan information.”61 
Avtalet om provanställning kunde därmed inte ses som ett kringgående av 
huvudregeln om tillsvidareanställning, då ett reellt prövobehov fick anses ha 
förelegat.62 
 
I AD 2010 nr 61 prövades giltigheten av avtal om provanställning som två 
busschaufförer med mångårig erfarenhet ingått med den nya entreprenören 
efter ett entreprenörsbyte, i samband med vilket inga betydande förändringar 
av arbetsuppgifter eller –organisation hade genomförts. Arbetstagarna 
grundade sin talan på arbetsgivarens bristande prövobehov. 
Arbetsdomstolen konstaterade också att några verksamhetsförändringar inte 
genomförts i sådan utsträckning att det i sig skulle motivera prövning av 
arbetstagarna. Det ansågs utrett att arbetsgivaren hade gjort vad som 
rimligen kunde åligga denne för att inhämta uppgifter och referenser om de 
två arbetstagarna, utan att dessa försök hade lyckats. I ett sådant läge 
innebar arbetsgivarens vetskap om arbetstagarnas långa erfarenhet inte att 
provanställningarna framstod som omotiverade. Detta mot bakgrund av att 
prövobehovet kan avse både yrkesskicklighet och personliga egenskaper, 
t.ex. hur arbetstagaren fungerar i arbetsgemenskapen.63 Arbetsdomstolen 
kom därmed fram till att arbetsgivaren haft ett befogat intresse av att pröva 
arbetstagarna och avtalen om provanställning ansågs äga giltighet. 
 
Ovan har några exempel givits på situationer då ett berättigat prövobehov 
har ansetts föreligga och provanställning därmed har varit tillåten. Slutligen 
ska pekas på ett fall som av arbetsdomstolen ansågs ligga bortom gränsen 
för när användandet av provanställning kan vara tillåtligt. I rättsfallet AD 
1991 nr 40 hade en arbetstagare provanställts i en assistenttjänst på en 
länsskattemyndighet efter nitton års arbete som assistent på en lokal 
skattemyndighet. Domstolen ansåg det utrett att goda vitsord kunde ha 
inhämtats från den lokala skattemyndigheten, men att den nya arbetsgivaren 
inte hade gjort någon ansträngning att ta del av dessa. Under sådana 
omständigheter, och då arbetsuppgifterna varit nästintill identiska och väl 
inom arbetstagarens kvalifikationer, ansåg domstolen inte att okunskap om 
arbetstagarens egenskaper kunde grunda ett berättigat prövobehov, och 
därmed inte heller kunde motivera användandet av en provanställning. AD 
uttalade därför att: 
 

”Domstolen finner visserligen inte grund för slutsatsen 
att länsskattemyndigheten handlat i direkt syfte att 
kringgå anställningsskyddslagen. Provanställningen av 

                                                 
61 AD 1991 nr 92 s. 601. 
62 AD 1991 nr 92 s. 601. 
63 Se prop. 1981/82:71 s. 49. 
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[arbetstagaren] framstår likväl objektivt sett som så 
uppenbart omotiverad, att den måste betraktas som ett 
missbruk av anställningsformen.”64 

 

4.3 Allmän visstidsanställning 
I anställningsskyddslagens 5 § listas fyra olika fall då tidsbegränsning av 
anställningsavtal är tillåtet. Av dessa är allmän visstidsanställning den 
nyaste formen av tidsbegränsade anställningar och infördes år 2007.65 
Dessförinnan hade avtal om tidsbegränsad anställning varit tillåten i ett stort 
antal uttryckligen angivna situationer, vad som kan kallas objektiva grunder 
för att tidsbegränsade anställningar skulle få ingås. Undantaget var den 
möjlighet som anställningsskyddslagens numera upphävda 5 a §66 gav 
arbetsgivare att anställa ett begränsat antal arbetstagare för viss tid i så 
kallad överenskommen visstidsanställning. 
 
Som namnet antyder krävs inte någon objektivt konstaterbar grund för att 
avtal om allmän visstidsanställning ska få ingås.67 Ett mål med 
lagstiftningsarbetet var att förbättra möjligheterna att anställa för begränsad 
tid68 genom att förenkla regelsystemet på så sätt att objektiva grunder som 
kan motivera tidsbegränsning av anställningsavtal fick en underordnad 
betydelse i förhållande till den maximala tid för vilken en arbetstagare får 
vara tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare.69 Den så kallade 
omvandlingsregeln i anställningsskyddslagens 5 § 2 st. stadgar nämligen att 
en tidsbegränsad anställning övergår i en tillsvidareanställning om en 
arbetstagare har varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma 
arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. 
 
I förarbetena motiveras omvandlingsregeln mot bakgrund av att objektiva 
grunder inte krävs för ingående av avtal om allmän visstidsanställning. 
Därmed står det arbetsgivare fritt att fylla ett permanent behov av 
arbetskraft genom allmänna visstidsanställningar, oaktat att avsikten med 
anställningsformen är att arbetsgivare ska kunna täcka tillfälliga behov. 
Omvandlingsregeln syftar till att förhindra sådant missbruk som kan tänkas 
komma av att arbetsgivare utan att behöva ange skäl för tidsbegränsningen 
kan knyta arbetstagare till sig under en förhållandevis lång tid genom avtal 
om allmän visstidsanställning. En tidsgräns på maximalt två år under en 
femårsperiod ansågs utgöra en rimlig avvägning mellan målet att underlätta 
tidsbegränsade anställningar och behovet av att förhindra missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar.70 Remissinstansernas synpunkter 
hänförde sig till stor del till just denna avvägning och vad som skulle kunna 
                                                 
64 AD 1991 nr 40 s. 264. 
65SFS 2006:440 (däri ”fri visstidsanställning”), ändrad genom SFS 2007:390. 
66 SFS 1996:1424 
67 Prop. 2006/07:111 s. 32. 
68 Prop. 2006/07:111 s. 21. 
69 Lunning, Toijer, 2010, s. 263. 
70 Prop. 2006/07:111 s. 27f. 
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utgöra en rimlig tidsgräns. Representanter för arbetsgivarintressen 
ifrågasatte i viss utsträckning en omvandlingsregel som sådan och hänvisade 
då bl.a. till vissa branschers särskilda behov. Tidsgränsen föreslogs av dessa 
annars åtminstone sättas högre än två år.71 Teknikföretagen menade att 
omvandlingsregeln bygger på en felaktig föreställning om att arbetsgivare 
använder sig av tidsbegränsade anställningar trots att det i den aktuella 
verksamheten finns utrymme och behov för tillsvidareanställningar.72 Den 
motsatta uppfattningen, att tidsgränsen på två år var för högt satt, hävdades 
naturligt nog främst av remissinstanser som representerade 
arbetstagarintressen.73 
 
Omvandlingsregeln i förhållande till allmän visstidsanställning tar endast 
hänsyn till anställningstid i just den anställningsformen. Upparbetad tid i 
t.ex. säsongsanställning eller vikariat kan alltså inte tillgodoräknas 
arbetstagaren för att komma upp till den tvåårsgräns under fem år vid vilken 
den allmänna visstidsanställningen övergår i en tillsvidareanställning.74 Vad 
gäller beräkning av den upparbetade anställningstiden hamnar tid i 
provanställning i en något annorlunda situation. Tid i sådan borde, med 
hänsyn till lagtextens ordalydelse och en enhetlig rättstillämpning, inte 
heller kunna räknas in i den upparbetade anställningstiden för omvandling 
av en allmän visstidsanställning. I förarbetena diskuteras frågan inte 
uttömmande, men det påminns om att syftet med provanställningsformen är 
att låta en arbetsgivare med ett stadigvarande behov av arbetskraft pröva en 
arbetstagares lämplighet. Avsikten ska vid avtalstillfället vara att låta 
provanställningen övergå i en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång, 
inte att fylla ett tillfälligt behov av arbetskraft. Regeringen framhåller att det 
inte är dess avsikt att förlänga den tid en arbetstagare kan vara tidsbegränsat 
anställd (i t.ex. en allmän visstidsanställning) genom att inleda ett sådant 
anställningsförhållande med en provanställning.75 Vad detta betyder i 
praktiken är svårt att säga. Det är tveksamt om detta uttalande kan leda till 
någon annan tolkning än att provanställningstid i eventuellt förekommande 
fall ändå inte kan ingå i beräkningen av upparbetad anställningstid enligt 
omvandlingsregeln för allmän visstidsanställning. Man kan emellertid tänka 
sig att uttalandet skulle kunna få viss betydelse för det fall en domstol hade 
att avgöra om ett förfarande med flera upprepade tidsbegränsade 
anställningar utgör ett missbruk av rullande visstidsanställningar. Exempel 
på sådana mer övergripande prövningar av ett förfarande med rullande 
visstidsanställningar finner man dock inte i praxis (se dock de föreslagna 
lagändringarna enligt Ds 2011:22). 
 
Beräkning av anställningstid enligt omvandlingsregeln påverkas även av 
anställningsskyddslagens 3 §. I enlighet därmed ska upparbetad tid i allmän 
visstidsanställning hos annan arbetsgivare inom samma koncern, samt 
anställningstid hos annan arbetsgivare innan en företagsöverlåtelse (enligt 

                                                 
71 Prop. 2006/07:111 s. 25ff. 
72 Prop. 2006/07:111 s. 28. 
73 Prop. 2006/07:111 s. 27. 
74 Prop. 2006/07:111 s. 29. 
75 Prop. 2006/07:111 s. 29f. 
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LAS 6 b §) tillgodoräknas arbetstagare vid beräkning av den upparbetade 
anställningstiden.76 
 

4.4 Vikariat 
En tidsbegränsad vikariatsanställning ska syfta till att tillfälligt ersätta 
personal som är ledig, eller att fylla ett personalbehov till dess att den 
aktuella tjänsten tillsatts med ordinarie innehavare. De närmare 
förutsättningarna för att anställningsformen ska vara tillåtlig kan sägas vara 
att det ska finnas en anknytning till en bestämd ledig arbetstagares 
uppgifter, eller till en bestämd ledig befattning. I praktiken kan detta dock 
vålla en del gränsdragningsproblem. Det är inte ovanligt att en 
vikariatsanställning av organisatoriska skäl inte helt och hållet motsvarar en 
bestämd ledig befattning med avseende på t.ex. sysselsättningsgrad eller 
arbetsuppgifter. 77 Detta kan tänkas vara fallet särskilt hos större 
arbetsgivare, som har ett mer eller mindre ständigt behov av vikarier. 
Principer om vad som ska utgöra en tillåten vikariatsanställning och hur 
stark anknytningen till en ledig befattning måste vara, har i stor utsträckning 
utvecklats genom praxis. I senare förarbeten78 har rättsutvecklingen i det 
avseendet i princip accepterats. 
 
I avgörandet AD 1985 nr 130 hade arbetsdomstolen att ta ställning till 
huruvida ett antal upprepade vikariat på en skola för barn med synskador 
och ytterligare handikapp varit tillåtliga bl.a. med hänsyn till anknytningen 
till lediga befattningar. Vikariatens utsträckning i tiden befanns i flertalet 
fall inte motsvara längden av de tjänstledigheter som legat till grund för 
vikariatsanställningarna. Full överensstämmelse avseende 
sysselsättningsgrad rådde inte heller mellan de bestämda tjänstledigheterna 
och de vikariat som dessa föranlett. Denna bristande anknytning innebar 
enligt arbetstagarsidan att vikariaten varit otillåtna. Arbetsgivaren menade 
att organisatoriska skäl låg bakom de skillnader i sysselsättningsgrad och 
utsträckning i tiden som förelåg mellan förordnandena om vikariat och de 
motsvarande tjänstledigheterna, samt att något syfte att kringgå 
anställningsskyddslagens regler inte förelegat. Något annat hade inte 
framkommit än att överensstämmelse rått mellan vikariaten och de 
tjänstledigheter som föranlett dessa med avseende på arbetsuppgifterna. 
Arbetsdomstolen påpekade inledningsvis att utgångspunkten är att full 
överensstämmelse ska råda mellan vikariaten och tjänstledigheterna med 
avseende på sysselsättningsgrad och utsträckning i tiden. Detta är dock inget 
absolut krav, omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att en 
full överensstämmelse i dessa avseenden inte är möjlig, med hänsyn till t.ex. 
verksamhetens art och förekomsten av tjänstledigheter. Avgörande blir 
istället, enligt vad arbetsdomstolen uttalade, att anknytningen är så pass 
stark att vikariaten vid en helhetssyn kan sägas spegla den verkliga 

                                                 
76 Prop. 2006/07:111 s. 29. 
77 Källström, Malmberg, 2009, s. 118. 
78 Se t.ex. prop. 2005/06:185 s. 48. 
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personalsituationen och grundar sig på ordinarie personals ledigheter. AD:s 
bedömning blev att kravet på personanknytning var uppfyllt för de enskilda 
vikariaten sedda för sig och att arbetsgivarens tillsättning av vikariatstjänster 
inte kunde sägas utgöra ett kringgående av anställningsskyddslagen. I denna 
sin bedömning tog arbetsdomstolen fasta på organisatoriska skäl, såsom att 
verksamheten var svårplanerad och att tjänstledigheter förekom i stor 
utsträckning. Att det rört sig om upprepade vikariatsanställningar påverkade 
inte arbetsdomstolens bedömning. 
 
Av intresse i sammanhanget är även avgörandet AD 2002 nr 3. 
Omständigheterna var i korthet följande. Den aktuella arbetstagaren hade 
1993 skilts från sin tjänst som tillsvidareanställd renhållningsarbetare. 
Under de följande åren fram till 1998 hade samma arbetstagare anställts i 
sextiotalet olika vikariat hos samma arbetsgivare som han varit 
tillsvidareanställd hos. Dessa vikariat hade var för sig avsett kortare perioder 
på upp till fyra månader. Prövningen rörde dels huruvida förfarandet i sin 
helhet utgjort ett kringgående av anställningsskyddslagens regler (på så sätt 
att arbetsgivaren tillgodosett sitt stadigvarande behov av arbetskraft med 
vikariatsanställningar och därmed kringgått huvudregeln om 
tillsvidareanställning), dels huruvida det senaste förordnandet om vikariat 
varit tillåtligt med hänsyn till anknytningen till en bestämd ledig 
arbetstagares uppgifter eller en bestämd ledig befattning. Den första frågan 
har fått en kanske något mindre avgörande roll i bedömningen av 
vikariatsanställningars tillåtlighet, sedan en omvandlingsregel motsvarande 
den för allmän visstidsanställning införts.79 I praktiken är dock prövningarna 
av de båda frågorna mycket liknande då de rör anknytningen till en ledig 
arbetstagares uppgifter eller till en ledig befattning. AD påminde 
inledningsvis om att en arbetsgivare inte gör sig skyldig till kringgående av 
anställningsskyddslagens regler endast av den anledningen att 
vikariatsanställningar utnyttjas för att tillgodose ett konstant behov av 
arbetskraft (ett konstant ”vikariebehov”), så länge vikariaten uppfyller de 
anknytningskrav som ställs. Genom utredningen i målet kom 
arbetsdomstolen fram till att det förelegat ett samband, om än inte 
fullständigt, mellan tillsvidareanställd personals frånvaro och anlitandet av 
vikarier. Utredningen i målet gav inte heller stöd för bedömningen att 
arbetskraftsbehovet varit så omfattande att det inte kunnat tillgodoses med 
den tillsvidareanställda personalen, om denna i sin helhet varit till 
förfogande. Arbetsdomstolen fastslog därmed att det sätt på vilket 
arbetsgivaren lagt upp sin personalorganisation, vilket lett till ett konstant 
behov av vikarier, inte redan därav kunde anses ha stridit mot 
anställningsskyddslagen. Prövningen övergick därefter till att avse 
tillåtligheten av den senast ingångna vikariatsanställningen. 
Arbetstagarsidan hade hävdat att det rört sig om ett s.k. oäkta vikariat, med 
hänvisning till bristande anknytning till en bestämd ledig arbetstagares 
uppgifter. Det påstods t.ex. att den vikariatsanställda arbetstagaren inte hade 
vetskap om vem han ersatte, och att han i realiteten sällan hade ersatt någon 
bestämd ledig arbetstagare. Arbetsgivarsidan däremot menade att eventuella 

                                                 
79 Se nedan. 
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oklarheter rörande vilken ledig arbetstagares uppgifter som vikariatet gällde, 
berodde på organisatoriska skäl. Bl.a. med hänsyn till vikariens kompetens 
var det enligt arbetsgivarsidan nödvändigt, och dessutom brukligt i 
branschen, att s.k. rockader genomfördes vid ledigheter. Därmed menas att 
vid ordinarie personals frånvaro, annan fast anställd personal övertar en del 
av eller alla den ledige arbetstagarens uppgifter och i sin tur ersätts av en 
vikarie. Ett sådant förfarande har godtagits i tidigare praxis.80 Även i detta 
fall ansåg arbetsdomstolen ”det principiella kravet på anknytning till en 
bestämd ledig arbetstagares arbete eller till en bestämd ledig befattning med 
hänsyn till omständigheterna i branschen i tillräcklig grad uppfyllt”. 
 
Förutom det krav på objektiv grund som redogjorts för ovan, är till vikariat 
även kopplad en omvandlingsregel motsvarande den för allmän 
visstidsanställning. Enligt anställningsskyddslagens 5 § 2 st. övergår alltså 
en vikariatsanställning i en tillsvidareanställning då en arbetstagare under en 
femårsperiod har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år. Det 
bör återigen betonas att omvandlingsreglerna enligt 
anställningsskyddslagens 5 § 2 st. är skilda från varandra på så sätt att tid i 
olika tidsbegränsade anställningsformer inte kan läggas samman för att 
uppnå tvåårsgränsen. 

4.5 Säsongsanställning 
Enligt anställningsskyddslagens 5 § 1 st. får avtal om tidsbegränsad 
anställning träffas för säsongsarbete. Exempel på branscher som vid 
införandet av anställningsskyddslagen förutsågs kunna utnyttja denna 
anställningsform var jordbruket, livsmedelsindustrin, trädgårdsbranschen 
och skogsbruket.81 Utan svårighet kan dock även andra branscher tänkas ha 
ett legitimt intresse av att säsongsanställa personal, såsom delar av 
turistnäringen. I begreppet säsongsarbete ligger att det ska röra sig om 
sådant arbete ”som på grund av naturens växlingar eller liknande anledning 
kan bedrivas endast viss del av året.”82 Detta måste tolkas som att ett krav 
på objektiv grund uppställs för att tidsbegränsad säsongsanställning ska vara 
tillåten enligt anställningsskyddslagen. Detta krav hänför sig till att arbetet, 
eller kanske snarare verksamheten som sådan, av yttre skäl inte kan bedrivas 
utan avbrott. Som framgår av ovannämnda uttalande i förarbetena till 
anställningsskyddslagen, är växlingar mellan årstider endast en 
exemplifiering av sådana omständigheter som kan medföra att en 
verksamhet endast kan bedrivas under en viss del av året. 
 
Genom praxis har närmare preciserats i vilka fall den objektiva grunden för 
säsongsanställning kan anses föreligga. På så sätt har säsongsanställning 
ansetts tillåtlig i avgörandet AD 1977 nr 98. Avtal om säsongsanställning 
hade där träffats för en tidsperiod om sju månader, under vilken 
arbetstagaren hade arbetat som golfinstruktör. 

                                                 
80 AD 1994 nr 22. 
81 Prop. 1973:129 s. 238. 
82 Prop. 1973:129 s. 146. 
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4.6 Tidsbegränsad anställning av 
arbetstagare som har fyllt 67 år 

Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt anställningsskyddslagens 5 § 
träffas när arbetstagare har fyllt 67 år. Denna bestämmelse kan kopplas till 
anställningsskyddslagens § 32a, enligt vilken arbetstagare har rätt att kvarstå 
i sin anställning till dess att han/hon fyller 67 år, samt 33 § 1 st., enligt 
vilken en arbetsgivare kan skilja en arbetstagare som har fyllt 67 år från 
dennes anställning genom att lämna skriftligt besked därom minst en månad 
i förväg. Den objektiva grund som krävs för att träffa avtal om sådan 
tidsbegränsad anställning är okomplicerad och föranleder inga 
tolkningssvårigheter. Allt som krävs är att arbetstagaren har uppnått 67 års 
ålder. 
 
Regelns syfte är att underlätta för personer som har uppnått pensionsålder, 
men som ändå vill och kan fortsätta arbeta, att stanna kvar på 
arbetsmarknaden.83 

                                                 
83 Källström, Malmberg, 2009, s. 119. 
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5 TCO:s anmälningsärende 

5.1 TCO:s anmälan 
Tjänstemännens centralorganisation (hädanefter TCO) anmälde 2007 
Sverige till Europeiska kommissionen i samband med antagandet av de 
ovan behandlade ändringarna i anställningsskyddslagen.84 Grunden för 
anmälan bestod i att de nya reglerna om tidsbegränsad anställning, enligt 
TCO:s mening, inte uppfyllde de krav i fråga om förhindrande av missbruk 
av på varandra följande visstidsanställningar, som uppställts genom 
visstidsdirektivet. 
 
Som framgår av redogörelsen ovan för anställningsskyddslagens regler om 
tidsbegränsade anställningar, uppställs för varje tillåten form av 
visstidsanställning antingen krav på objektiv grund för ingående av sådan 
anställning, eller en högsta tillåtna tid under en viss referensperiod som en 
särskild tidsbegränsad anställningsform får nyttjas. Dessa begränsningar 
gäller såväl för den första gången ett avtal om visstidsanställning ingås, som 
för därpå följande avtal om visstidsanställning hos samma arbetsgivare. Ur 
ett rent formellt perspektiv synes alltså den svenska lagstiftningen på 
området uppfylla de krav som uppställts genom ramavtalets klausul 5. 
 
TCO:s kritik grundade sig istället i huvudsak på de möjligheter till 
kringgående av främst reglerna om högsta tillåtna tid för de olika typerna av 
visstidsanställning, som man menade förelåg. Genom dessa möjligheter 
påpekades att arbetstagare i praktiken kan vara knutna till en och samma 
arbetsgivare under avsevärd tid genom vad som kallades mixade (d.v.s. 
blandade anställningsformer i formell mening) rullande 
visstidsanställningar. Denna synpunkt förklarades enligt följande: 
 

”Förvisso kommer visstidsanställningar fortfarande 
endast att vara tillåtna om det följer av lag eller 
kollektivavtal, men kombinationen av en ny form för 
visstidsanställning som inte kräver objektiva skäl 
(allmän visstidsanställning) med generösa 
tidsgränser vilka gäller varje form av visstidsanställning 
separat, och inte den sammanlagda anställningstiden, 
skapar stora möjligheter till rullande 
visstidsanställningar vilka, genom att 
man varvar olika former för visstidsanställning (mixade 
rullande visstidsanställningar), i praktiken inte är 
begränsade i tid.”85 

 

                                                 
84 Anmälan registrerad som klagomål 2007/4835, hämtad från http://www.tco.se/3bcd19f1-
d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc 
85 Anmälan s. 3. 
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En arbetsgivare kan alltså under lång tid låta olika visstidsanställningar följa 
på varandra utan att omvandlingsregeln, som har knutits till 
anställningsformerna vikariat och allmän visstidsanställning, blir tillämplig. 
Därmed kan hävdas, vilket TCO gjorde i sin anmälan, att de svenska 
reglerna på området inte utgör ett effektivt skydd mot missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar. Därmed uppfyllde den svenska 
lagstiftningen, enligt TCO, inte den skyldighet enligt dåvarande art. 249 EG 
(nuvarande art. 288 FEUF) vilken åligger medlemsstat att ge direktiv 
effektiv verkan med avseende på det resultat som ska uppnås. 

5.2 Kommissionens formella 
underrättelse 

Med anledning av den anmälan som TCO hade gjort, och efter en viss 
skriftväxling med den svenska regeringen, lämnade Kommissionen en 
formell underrättelse86 angående de åtgärder som vidtagits för att införliva 
visstidsdirektivet. 
 
Kommissionen uttalade däri inledningsvis att den enda bestämmelsen i den 
svenska lagstiftningen som är ägnad att förhindra missbruk av på varandra 
följande visstidsanställningar, är de tidsgränser som är kopplade till allmän 
visstidsanställning och vikariat. Fastän detta uttalande må vara väl 
långtgående, pekade Kommissionen därefter på den reella risk som 
föreligger för att helt lagenliga avtal om visstidsanställning i olika former 
kan låtas avlösa varandra under ansenlig tid.87 
 
Eftersom övre tidsgränser är den åtgärd som i Sverige valts för att 
genomföra visstidsdirektivet (detta ställningstagande kan sägas vara en viss 
förenkling från Kommissionens sida, se nedan) övergick Kommissionen till 
att bedöma de svenska tidsgränsernas effektivitet. I denna bedömning kom 
man fram till att någon definitiv sluttidpunkt inte finns angiven i svensk 
lagstiftning, på så sätt att på varandra följande visstidsanställningar, i olika 
former, kan pågå under tidsperioder som överstiger två år. Därför ifrågasatte 
Kommissionen om det i svensk lagstiftning faktiskt finns en tydlig övre 
tidsgräns för på varandra följande visstidsanställningar.88 
 
Med anledning av de brister som Kommissionen konstaterat, lämnades 
förslag på mer effektiva lösningar. Bl.a. föreslogs en övre sammanlagd 
tidsgräns för allmän visstidsanställning och vikariat sammantagna.89 
 
Vidare konstaterade Kommissionen att övre tidsgränser endast har uppställts 
för anställningsformerna allmän visstidsanställning och vikariat. Mot 
bakgrund av Kommissionens ställningstagande att objektiva grunder inte 

                                                 
86 Kommissionens formella underrättelse K(2010) 1434, hämtad från 
http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc 
87 Kommissionens formella underrättelse s. 3. 
88 Kommissionens formella underrättelse s. 4. 
89 Kommissionens formella underrättelse s. 4. 
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har införts som krav för tillåtligheten av övriga anställningsformer enligt 
anställningsskyddslagens 5 §, d.v.s. säsongsarbete och visstidsanställning av 
personer som har fyllt 67 år, gjordes bedömningen att inga åtgärder vidtagits 
för att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar 
ifråga om dessa anställningsformer.90 
 
Sammanfattningsvis anmärkte Kommissionen alltså på den bestämmelse om 
tidsgränser som uppställts för anställningsformerna allmän 
visstidsanställning och vikariat. Denna ansågs inte vara tydlig och lösningen 
att låta de olika tidsgränserna vara oberoende av varandra leder till att flera 
på varandra följande visstidsanställningar kan pågå under ansenlig tid. Detta 
i samband med vad Kommissionen bedömde som en total avsaknad av 
åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar för säsongsarbete, och av arbetstagare som har fyllt 67 
år, ledde till slutsatsen att de krav som ställs på den nationella lagstiftningen 
enligt ramavtalets klausul 5, inte kunde anses vara uppfyllda.91 
 

5.3 Regeringens svar 
Den svenska regeringen avgav i juni 2010 sitt svar92 på Kommissionens 
formella underrättelse. Av detta framgår att Regeringen inte godtar de 
slutsatser som Kommissionen kom fram till. Istället är det Regeringens 
uppfattning att ”[r]egelverket utgör sammantaget ett tillräckligt effektivt 
hinder mot missbruk. Regeringen anser därför att kravet att förhindra 
missbruk enligt klausul 5 i bilagan till visstidsdirektivet är uppfyllt.”93 
 
Regeringen framhöll i sitt svar att allmän visstidsanställning är den enda av 
de i anställningsskyddslagens 5 § uppräknade anställningsformerna, för 
vilken ingen objektivt konstaterbar grund krävs för dess tillåtlighet. En 
vikariatsanställning måste spegla den verkliga personalsituationen, på så sätt 
att en anknytning i princip krävs till en ledig befattningshavare eller 
befattning. För att en visstidsanställning för säsongsarbete ska vara tillåten 
krävs alltjämt att arbetet är av sådan natur att det bara kan utföras under en 
viss del av året på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara 
orsaker, medan tillåtligheten av visstidsanställning av arbetstagare som har 
fyllt 67 år, endast begränsas av det aktuella åldersrekvisitet.94 
 
Regeringen pekade emellertid också på att de objektiva grunder som krävs 
för tidsbegränsade anställningar och de tidsgränser som uppställts för 
sådana, inte är de enda bestämmelser som påverkar regelverket i aktuellt 
hänseende. För att förstå regelsystemet är det enligt Regeringens mening 
viktigt att ta hänsyn även till exempelvis anställningsskyddslagens 
                                                 
90 Kommissionens formella underrättelse s. 5. 
91 Kommissionens formella underrättelse s. 5. 
92 Regeringens svar på Kommissionens formella underrättelse, A2010/940/ARM, hämtat 
från http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-1371b5fb3288.fodoc 
93 Regeringens svar s. 1. 
94 Regeringens svar s. 2. 
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bestämmelser om företrädesrätt till återanställning. Den rätten gäller även 
för visstidsanställda arbetstagare som på grund av arbetsbrist inte har fått 
fortsatt anställning. Arbetstagare som har fyllt 67 år är emellertid 
undantagna. För att kvalificera sig för företrädesrätt till återanställning krävs 
enligt huvudregeln att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren 
sammanlagt minst tolv månader under de senaste tre åren. För tidigare 
säsongsanställd arbetstagare är motsvarande kvalificeringstid för 
företrädesrätt till ny säsongsanställning sex månader under de senaste två 
åren. Utöver kvalificeringstiden begränsas företrädesrätten till 
återanställning genom ett krav att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer.95 
 
Därtill kommer den informationsplikt enligt anställningsskyddslagens 28 § 
som kollektivavtalsbunden arbetsgivare har gentemot 
arbetstagarorganisation då arbetsgivaren anställer personal för viss tid (dock 
över en månad). Regeringen synes mena att denna skyldighet syftar till att 
underlätta arbetstagarorganisationernas kontroll av användandet av 
tidsbegränsade anställningar och därmed förhindra missbruk av på varandra 
följande sådana.96 I sammanhanget tas även arbetsgivares skyldighet att 
lämna underrättelse till visstidsanställd arbetstagare upp, om denne inte 
kommer att få fortsatt anställning, samt motsvarande skyldighet gentemot 
arbetstagarorganisation.97 Vidare påminner Regeringen i sitt svar om 
möjligheten enligt anställningsskyddslagens 36 § att få en 
domstolsförklaring att ett anställningsförhållande ska gälla tills vidare, om 
anställningen har tidsbegränsats trots bristande förutsättningar för detta, 
samt anslutande skadeståndsbestämmelser i lagens 38 §.98 
 
I sin fortsatta framställning tar Regeringen fasta på det skönsmässiga 
utrymme som givits medlemsstaterna att bedöma huruvida direktivets mål 
ska uppnås med i den nationella lagstiftningen redan existerande likvärdiga 
åtgärder, och hänvisar i det sammanhanget till mål C-268/06 Impact.99 Med 
hänvisning till de förenade målen C-378/07-C-380/07 förbehåller sig sedan 
den svenska regeringen, som det verkar, rätten att som likvärdiga åtgärder 
utnyttja ”[e]n nationell bestämmelse som, i förekommande fall tillsammans 
med andra bestämmelser, bidrar till att arbetstagarna erhåller ett verkligt 
skydd mot missbruk”.100 
 
Regeringen bemötte Kommissionens påstående, att de enda svenska 
bestämmelserna som är ägnade att förhindra missbruk av rullande 
visstidsanställningar är de tidsgränser som uppställts i förhållande till allmän 
visstidsanställning och vikariat, genom att påpeka att objektiva skäl krävs 
för ingående av samtliga former av visstidsanställning som uppräknas i 
anställningsskyddslagens 5 §, med undantag för allmän visstidsanställning. I 

                                                 
95 Regeringens svar s. 2 f. 
96 Regeringens svar s. 3. 
97 Regeringens svar s. 3 f. 
98 Regeringens svar s. 4. 
99 Regeringens svar s. 6. 
100 Regeringens svar s. 6. 
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detta sammanhang förtydligade Regeringen även att kraven på objektiva 
skäl för tidsbegränsning av anställningsavtal gäller såväl för det första 
sådana avtalet, som för därpå följande avtal om visstidsanställning. Det 
starkaste skyddet anses vara knutet till anställningsformen vikariat, eftersom 
både krav på objektiva grunder och en tidsgräns med omvandlingsregel är 
kopplade till den anställningsformen.101 Dessa begränsningar i tillåtligheten 
av visstidsanställningar, samverkar enligt Regeringens mening med 
företrädesrätten till återanställning och bidrar till att förhindra missbruk av 
rullande visstidsanställningar.102 
 
Regeringen medgav att det i svensk lagstiftning inte finns någon ”yttersta 
sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar 
som gäller oavsett anställningarnas form”103, men framhöll att någon sådan 
inte heller uttryckligen krävs enligt ramavtalets ordalydelse. Vid en 
bedömning av huruvida lagstiftningen uppfyller visstidsdirektivets krav 
anser Regeringen att man måste bilda sig en uppfattningen om hur 
regelverket, med dess skilda åtgärder till förhindrande av missbruk, faktiskt 
fungerar. Därför är de teoretiska möjligheter till långvariga 
anställningsförhållanden genom mixade rullande visstidsanställningar inte 
avgörande. Ser man istället till hur de olika bestämmelserna samverkar, 
menar Regeringen att en arbetsgivare mycket svårligen skulle kunna utnyttja 
sådana mixade visstidsanställningar, och därmed undvika 
tillsvidareanställning, under oskäligt lång tid.104 Vid eventuell 
domstolsprövning är det enligt Regeringens mening osannolikt att 
systematiska kringgåenden, av den typ som TCO och Kommissionen 
exemplifierat, skulle godkännas. Detta mot bakgrund av 
anställningsskyddslagens karaktär av social skyddslagstiftning, samt de 
nationella domstolarnas skyldighet att tolka nationell rätt 
direktivkonformt.105 

                                                 
101 Regeringens svar s. 6 f. 
102 Regeringens svar s. 7. 
103 Regeringens svar s. 7. 
104 Regeringens svar s. 8. 
105 Regeringens svar s. 8. 
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6 Föreslagen lagstiftning om 
missbruk av rullande 
visstidsanställningar 

Med anledning av den kritik som Kommissionen har framfört mot 
implementeringen av visstidsdirektivet i svensk rätt, har ett 
departementsförslag till lagändring upprättats. Enligt förslaget ska 
anställningsskyddslagens 4 § 1 st. få lydelsen (ändringarna kursiverade): 
 

”Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om 
tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som 
anges i 5 och 6 §§. 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 vidare.”106 

 
Som redan framgått är Regeringens inställning att ”[r]egelverket utgör 
sammantaget ett tillräckligt effektivt hinder mot missbruk.”107 Denna 
inställning håller man fast vid i Ds 2011:22. Det hänvisas därvid till de 
åtgärder genom vilka visstidsdirektivet har implementerats i svensk rätt, 
såsom tidsgränserna för allmän visstidsanställning och vikariat,108 krav på 
objektiv grund för säsongsanställning och vikariat,109 samt regler rörande 
företrädesrätt till återanställning110 och arbetsgivares informationsplikt i 
olika avseenden.111 
 
Den lagändring som föreslås ska inte ses som en förändring, utan istället ett 
förtydligande av rättsläget. Denna ståndpunkt förklaras med hänvisning till 
nationella domstolars skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt tolka 
nationell rätt direktivkonformt, så att direktivs syfte och avsedda resultat 
uppnås. Därmed förändrades det nationella rättsläget i nu aktuellt hänseende 
redan genom visstidsdirektivet i sig. Det noteras dock att arbetsdomstolen 
ännu inte har avgjort några mål rörande sådana typer av missbruk av på 
varandra följande tidsbegränsade anställningar som visstidsdirektivet syftar 
till att motverka, varför det finns skäl för ett förtydligande av rättsläget 112 
 
I departementsförslaget framhålls att det visserligen är upp till 
medlemsstaterna att avgöra vilka åtgärder för att förhindra missbruk av på 
                                                 
106 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende 
missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen, s. 13. 
107 Regeringens svar s. 1. 
108 Ds 2011:22 s. 70. 
109 Ds 2011:22 s. 71. 
110 Ds 2011:22 s. 71. 
111 Ds 2011:22 s. 72 f. 
112 Ds 2011:22 s. 77 f. 
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varandra följande visstidsanställningar som ska genomföras, men att det är 
EU-domstolen som närmare definierar vad som utgör missbruk enligt 
visstidsdirektivet.113 
 
Vad gäller denna definition dras, med hänvisning till EU-domstolens praxis, 
slutsatsen att det är av central betydelse om arbetsgivarens behov av 
arbetskraft är konstant och varaktigt. Tillgodoses ett sådant behov genom 
tidsbegränsade anställningar talar detta för missbruk, eftersom 
visstidsdirektivets syfte att skydda arbetstagare från otrygga 
anställningsförhållanden och att upprätthålla tillsvidareanställningen som 
normen på arbetsmarknaden därmed kan äventyras.114 Frågan om hur långa 
tidsbegränsade anställningsförhållanden som kan accepteras behandlas 
också med hänvisning till EU-domstolens praxis. Det konstateras att 
upprepade tidsbegränsade anställningar som har fortlöpt under åtta år inte 
har ansetts kunna accepteras, medan tre år verkar vara tillåtet.115 
 
I en diskussion om möjliga åtgärder, alternativa till den lagändring som 
förslagits genom departementsförslaget, behandlas frågan om en övre 
sammanlagd tidsgräns för visstidsanställningar oavsett anställningsform. En 
sådan sammanlagd tidsgräns anses dock vara alltför långtgående, då 
missbruk genom mycket långa tidsbegränsade anställningsförhållanden inte 
bedöms vara vanligt förekommande. Även risken att en sådan sammanlagd 
tidsgräns skulle bli normativ framhålls, och att förekomsten av långa 
tidsbegränsade anställningsförhållanden, upp till den maximala tidsgränsen, 
därmed skulle kunna bli vanligare.116 
 
Slutligen förtydligas, vilket framgår redan av ordvalet kombineras i den 
föreslagna lagtexten, att bestämmelsen endast ska omfatta på varandra 
följande tidsbegränsade anställningar. Utanför bestämmelsens 
tillämpningsområde faller alltså den första tidsbegränsade anställningen som 
ingås mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.117 

                                                 
113 Ds 2011:22 s. 79. 
114 Ds 2011:22 s. 79. 
115 Ds 2011:22 s. 80. 
116 Ds 2011:22 s. 81 f. 
117 Ds 2011:22 s. 82. 
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7 Analys 

7.1 Motstående intressen 
Arbetsrätten är ett speciellt rättsområde då den oftast grundar sig på en 
avvägning mellan två klart skilda motstående intressen, som båda, sett ur 
olika perspektiv, kan te sig fullt lika legitima. Detta illustreras, så vitt här är 
av intresse, av skillnaden i fokus som föreligger mellan å ena sidan 
flexicuritystrategin, enligt vilken flexibla anställningsformer är en absolut 
nödvändighet, och å andra sidan visstidsdirektivet vilket syftar till att i viss 
mån begränsa användandet av upprepade flexibla anställningsformer då det 
inte är befogat. 
 
Även inom dessa två områden görs naturligtvis avvägningar. 
Flexicuritystrategin, liksom visstidsdirektivet och det bakomliggande 
ramavtalet är i sig resultat av avvägningar mellan å ena sidan fördelen med 
flexibla anställningsförhållanden, så som de framgår av Atkinsons teori om 
det flexibla företaget, och å andra sidan en strävan att begränsa de nackdelar 
en flexibel arbetsmarknadsorganisation kan innebära för enskilda 
arbetstagare. Samma avvägningar måste naturligtvis göras på nationell nivå, 
då flexicuritystrategin och visstidsdirektivets krav ska genomföras genom 
nationell lagstiftning.  
 
Visstidsdirektivets syfte att förhindra missbruk av på varandra följande 
tidsbegränsade anställningar har åstadkommits genom att krav ställs på 
medlemsstaterna att genomföra vissa åtgärder för att förhindra missbruk av 
på varandra följande visstidsanställningar. 

7.2 Visstidsdirektivets krav på nationell 
rätt 

7.2.1 Alternativa åtgärder 
I ramavtalet som visstidsdirektivet syftar till att genomföra uppräknas tre 
alternativa åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar. Av dessa ska minst en genomföras i nationell 
lagstiftning för att kraven enligt visstidsdirektivet ska anses uppfyllda.118 
 
Den första alternativa åtgärden utgörs av införandet av krav på objektiva 
grunder för förnyad tidsbegränsad anställning. Av EU-domstolens praxis 
framgår att dessa objektiva grunder ska utgöras av precisa och konkreta 
omständigheter som hänför sig till arbetets natur.119 Detta ska ses i 
förhållande till bestämmelser som på ett mer abstrakt och allmänt sätt tillåter 
                                                 
118 Se ramavtalets klausul 5. 
119 De förenade målen C-378/07–C-380/07 (REG 2009 I-03071) p. 96. 
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förnyade visstidsanställningar, vilka inte kan anses uppfylla 
visstidsdirektivets krav. Bedömningen om en godtagbar objektiv grund 
föreligger för förnyad visstidsanställning ska i huvudsak avse den aktuella 
anställningen. Omständigheten att en arbetsgivare har ett återkommande 
behov av att anställa på begränsad tid betyder alltså inte per automatik att ett 
på objektiv grund ingånget avtal om visstidsanställning ska anses utgöra ett 
missbruk.120 
 
Den andra alternativa åtgärd genom vilken visstidsdirektivet kan 
genomföras utgörs av fastställandet av en övre sammanlagd tidsgräns för 
flera på varandra följande visstidsanställningar. Någon entydig konkret 
tidsgräns har emellertid varken uppställts genom visstidsdirektivet eller 
genom anslutande praxis. 
 
Slutligen kan visstidsdirektivets krav uppfyllas genom införandet av 
bestämmelser om det maximala antalet gånger en tidsbegränsad anställning 
mellan en arbetstagare och en arbetsgivare får förnyas. Inte heller i detta 
avseende har en klar gräns för vad som kan anses tillåtligt uppställts genom 
vare sig ramavtalet eller praxis. 
 

7.2.2 Uppfyllande av visstidsdirektivets syfte 
Som har framgått, är visstidsdirektivets krav på nationell rätt genom de 
alternativa åtgärder som har beskrivits ovan, inte helt klara i materiellt 
hänseende. Att ställa upp sådana materiella minimibestämmelser har inte 
heller avsetts. Det föreskrivs att ett av de tre åtgärdsalternativen ska införas i 
nationell rätt, men det framgår inte vilken skyddsnivå den nationella 
lagstiftningen måste uppnå. På så sätt är det inte helt klart vilka objektiva 
grunder som kan motivera användningen av på varandra följande 
visstidsanställningar. Inte heller fastställs genom visstidsdirektivet och det 
ramavtal det avser att genomföra, några faktiska tidsgränser för hur länge 
upprepade visstidsanställningar kan få fortgå eller något faktiskt maximalt 
antal gånger sådana visstidsanställningar kan få förnyas. 
 
De opreciserade krav som genom visstidsdirektivet och det bakomliggande 
ramavtalet ställs på åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra 
följande visstidsanställningar, innebär att det på nationell nivå finns ett stort 
utrymme för skönsmässiga bedömningar vad gäller utformandet av åtgärder 
för att förhindra missbruk. Detta gör ramavtalet till ett något trubbigt 
instrument om det som eftersträvas är en harmonisering av lagstiftningen 
kring, och en begränsning av möjligheterna till upprepade tidsbegränsade 
anställningar. I en artikel beskriver Murray ramavtalet snarare som endast 
en plattform för nationella förhandlingar rörande regleringen av 
tidsbegränsade anställningar.121 
 

                                                 
120 Mål C-586/10 Küzük p. 38. 
121 Murray, J., Normalising Temporary Work, 1999, 28 ILJ, s. 275. 
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Bristen på fasta gränser och kriterier i ramavtalet, så som en fastslagen övre 
sammanlagd tidsgräns för på varandra följande tidsbegränsade anställningar, 
har påståtts utgöra ett uttryck för en mer tillåtande syn på 
visstidsanställningar. Detta främst i förhållande till den inställning till 
anställningsformen som rådde på europeisk nivå under 1980-talet, enligt 
vilken användningen av visstidsanställningar borde utsättas för klara och 
tydliga begränsningar. Den nya, mer tillåtande inställningen till 
visstidsanställningar kan då sägas innebära en normalisering av 
anställningsformen, med en strävan endast att förhindra klara fall av 
missbruk.122 En sådan syn på tidsbegränsade anställningar bekräftas också 
av den strategi för flexicurity som upprättats inom ramen för det europeiska 
samarbetet, enligt vilken visstidsanställningar ses som en nödvändig del av 
arbetsmarknaden. 
 
Centralt för tolkningen av vilka krav som ställs på den nationella 
lagstiftningens materiella bestämmelser, för att dessa ska anses genomföra 
visstidsdirektivet på ett godtagbart sätt, synes istället vara direktivets och 
ramavtalets syfte. EU-domstolen hänvisar i stor utsträckning till detta syfte. 
I prövningar av huruvida nationella bestämmelser, varigenom någon eller 
några av de föreskrivna åtgärdsalternativen har genomförts, uppfyller 
visstidsdirektivets krav har domstolen uttalat att bestämmelserna i fråga 
måste vara sådana att de inte äventyrar direktivets syfte och ändamålsenliga 
verkan.123 En sådan tolkning måste oundvikligen avse en helhetsbedömning 
och avgörande lär bli huruvida bestämmelsen i fråga, sedd i sitt 
sammanhang, bidrar till att en skälig skyddsnivå uppnås så att missbruk av 
på varandra följande visstidsanställningar förhindras. 
 

7.3 Visstidsdirektivets genomförande i 
svensk nationell rätt 

7.3.1 Nuvarande lagstiftning 
I den svenska nationella lagstiftningen rörande tidsbegränsade anställningar 
finner man två typer av åtgärder av de slag som föreskrivs i ramavtalets 
klausul 5. Till olika former av tidsbegränsad anställning knyts antingen ett 
krav på objektiva grunder, en övre tidsgräns för hur länge den aktuella 
anställningsformen får utnyttjas, eller både och. 
 
På detta sätt krävs objektiv grund för säsongsanställning enligt 
anställningsskyddslagens 5 § 1 st. För att sådan anställning ska vara tillåten 
krävs att arbetet i fråga är av sådan art att det endast kan utföras under en del 
av året. 
 

                                                 
122 Murray, J., Normalising Temporary Work, 1999, 28 ILJ, s. 272 f. 
123 Se t.ex. Mål C-586/10 Küzük 
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Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt anställningsskyddslagens 5 § 1 
st. även träffas med arbetstagare som har fyllt 67 år. Inget annat krävs för 
ingående av sådan tidsbegränsad anställning än att åldersrekvisitet är 
uppfyllt. Strikt sett måste åldersrekvisitet ses som ett krav på objektiv grund. 
Man skulle visserligen kunna påstå att en sådan objektiv grund är väl 
allmänt hållen. Det synes heller inte vara Kommissionens åsikt att något 
godtagbart krav på objektiv grund uppställts för denna typ av anställning.124 
 
Numera tillåts enligt anställningsskyddslagens 5 § 1 st. även avtal om 
tidsbegränsad anställning för s.k. allmän visstidsanställning. Inget krav på 
objektiv grund har kopplats till denna anställningsform. Detta innebär att 
arbetsgivaren inte behöver visa några omständigheter vilka motiverar 
användandet av allmän visstidsanställning. Istället har en övre tidsgräns 
uppställts för hur länge en och samma arbetstagare får vara anställd i allmän 
visstidsanställning hos en arbetstagare. Överskrids denna tidsgräns på två år 
under en femårsperiod blir omvandlingsregeln i anställningsskyddslagens 5 
§ 2 st. tillämplig och anställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
 
Vikariatsanställning enligt anställningsskyddslagens 5 § 1 st. tillåts för att 
ersätta tillfälligt frånvarande arbetstagare. Fastän det inte krävs att ett 
vikariat helt motsvarar en särskild arbetstagares frånvaro, måste en 
vikariatsanställning spegla den faktiska personalsituationen och grunda sig 
på ordinarie personals frånvaro. Utöver detta har en tidsgräns och 
omvandlingsregel motsvarande, men skild från, den för allmän 
visstidsanställning kopplats till anställningsformen vikariat. Vikariat kan 
därmed sägas innehålla både ett krav på objektiv grund och en övre 
tidsgräns för hur länge sådan anställning får utnyttjas. 
 
Slutligen är tidsbegränsning av anställningsavtal tillåten för provanställning 
enligt anställningsskyddslagens 6 §. Syftet med en provanställning ska vara 
att pröva arbetstagaren. Bl.a. bristande möjligheter att få en arbetsgivares 
prövobehov rättsligt prövat leder dock till slutsatsen att detta inte kan ses 
som ett sådant krav på objektiv grund som föreskrivs i ramavtalet som 
ligger till grund för visstidsdirektivet. Avtal om provanställning får 
emellertid enligt lagtexten träffas för högst sex månader. Avbryts 
anställningen inte innan denna tid övergår den i en tillsvidareanställning. 
Därmed kan sägas att en övre tidsgräns har kopplats till anställningsformen 
provanställning. 
 
Som framgår har till samtliga tidsbegränsade anställningsformer i svensk 
lagstiftning, möjligen med undantag för tidsbegränsad anställning av 
arbetstagare som har fyllt 67 år, kopplats antingen ett krav på objektiv grund 
eller en övre tidsgräns, för vikariatsanställning både och. I en strikt teknisk 
mening synes alltså den svenska nuvarande lagstiftningen rörande dessa 
anställningsformer uppfylla de krav som visstidsdirektivet ställer. Ändå har 
Kommissionen underkänt Sveriges genomförande av visstidsdirektivet. 
Kommissionen gjorde därvid en annan bedömning av vilka åtgärder som har 

                                                 
124 Kommissionens formella underrättelse s. 5. 
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införts i svensk lagstiftning, och kom fram till att tidsgränserna för allmän 
visstidsanställning och vikariat var de enda åtgärderna för att förhindra 
missbruk av på varandra följande visstidsanställningar som införts. Detta 
ställningstagande kan ifrågasättas, men är inte helt avgörande för 
Kommissionens synpunkt. Centralt verkar istället ha varit att det svenska 
regelverket i teorin möjliggör mycket långa anställningsförhållanden 
bestående av mixade, rullande visstidsanställningar, och därmed vid en 
helhetsbedömning inte säkerställer att visstidsdirektivets syfte att förhindra 
missbruk av på varandra följande visstidsanställningar uppnås. 
 
I detta sammanhang bör utformningen av anställningsskyddslagens 
tidsgränser för allmän visstidsanställning och vikariat uppmärksammas. Den 
lösning som har valts är att låta dessa tidsgränser vara oberoende av 
varandra. För det fall att en arbetsgivare åtminstone periodvis har ett 
vikariebehov, kan denne därmed i fyra år under en femårsperiod anställa en 
arbetstagare i allmän visstidsanställning och vikariatsanställning, och 
eventuellt ännu längre om även någon annan tidsbegränsad anställningsform 
kan utnyttjas. Det är enligt min mening tveksamt hur väl sådana tidsgränser 
motsvarar visstidsdirektivets krav på att uppställa bestämmelser om en övre 
sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. 
En sådan för närmast tankarna till en tidsgräns vilken gäller för alla 
tidsbegränsade anställningar oavsett hur dessa rubriceras. En tidsgräns av 
det slaget diskuteras, men förslås inte, i den promemoria som har upprättats 
med förslag om ändring av anställningsskyddslagen.125 Kommissionen 
uttryckte också i sin formella underrättelse att det i det svenska regelverket 
saknas en tydlig övre tidsgräns för på varandra följande 
visstidsanställningar. 
 
Det är svårt att uttala sig definitivt om den nuvarande svenska 
lagstiftningens förenlighet med visstidsdirektivet, särskilt då EU-domstolen 
inte har prövat frågan. Mot bakgrund av Kommissionens synpunkter, om 
möjligheten att enligt svensk rätt låta på varandra följande 
visstidsanställningar fortgå under lång tid, och det tolkningssätt EU-
domstolen har använt sig av, genom vilket stor vikt läggs vid uppfyllandet 
av visstidsdirektivets syfte, gör jag emellertid bedömningen att det är 
tveksamt om den nuvarande svenska lagstiftningen uppfyller de krav som 
visstidsdirektivet ställer. 

7.3.2 Föreslagen lagstiftning 
Med anledning av den kritik som Kommissionen uttryckte i sin formella 
underrättelse till den svenska regeringen, har ett departementsförslag 
upprättats om ändring i anställningsskyddslagen. Enligt detta förslag ska ett 
tillägg göras till anställningsskyddslagens 4 §, innebärande att en 
arbetstagare ska kunna få domstols förklaring att ett anställningsavtal gäller 
tills vidare för det fall tidsbegränsade anställningar enligt 

                                                 
125 Se Ds 2011:22. 
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anställningsskyddslagens 5 och 6 §§ har kombinerats på ett sätt som utgör 
ett missbruk. 
 
Förslaget karaktäriseras i departementspromemorian som ett förtydligande 
och inte en förändring av rättsläget. Detta motiveras med hänvisning till 
nationella domstolars skyldighet att tolka nationell rätt direktivkonformt. 
Man kan därvidlag konstatera att oavsett vilket synsätt som anläggs, har den 
prövningsmöjlighet av kombinerade visstidsanställningar som förslås 
lagstadgas, inte hittills utnyttjats i praktiken. 
 
Anmärkningsvärt är att förslaget inte innehåller någon självständig 
definition eller exemplifiering av vad som kan utgöra ett missbruk. Istället 
hänvisas till EU-domstolens praxis. I departementsförslaget dras med 
hänvisning till EU-domstolens praxis den allmänna slutsatsen att det 
avgörande för huruvida ett förfarande med upprepade visstidsanställningar 
ska anses utgöra ett missbruk är om arbetsgivaren har ett behov av 
arbetskraft som är konstant och varaktigt, men ändå tillgodoser detta behov 
genom upprepade tidsbegränsade anställningar. Denna oklarhet rörande 
definitionen av missbruk har också påtalats av TCO i dess remissyttrande 
angående departementsförslaget.126 
 
Man skulle på ett principiellt plan kunna ifrågasätta om ett förfarande med 
på varandra följande avtal om visstidsanställning, över huvud taget kan 
utgöra ett missbruk om de regler som uppställts för respektive 
anställningsform har följts. Kan det t.ex. utgöra ett missbruk om en 
arbetsgivare har anställt en arbetstagare i allmän visstidsanställning under 
knappt två år under en femårsperiod, i vikariatsanställning under knappt två 
år inom samma femårsperiod, samt under någon tid utnyttjat 
anställningsformen säsongsanställning? Skulle sådana förfaranden, vilka 
sker inom ramen för lagens ordalydelse, kunna anses utgöra ett missbruk 
leder det oundvikligen till tveksamheter rörande rättssäkerheten. 
 
Det är svårt även att uttala sig med säkerhet om den svenska lagstiftningens 
förenlighet med visstidsdirektivet för det fall den föreslagna lagändringen 
skulle komma att genomföras. Departementspromemorian ger inte ett 
fullständigt besked om hur den föreslagna bestämmelsen är tänkt att 
tillämpas. Tillämpningen är istället helt beroende av EU-domstolens 
fortlöpande praxis på området, med ledning av vilken nationella domstolar 
vid en eventuell lagändring måste utveckla en självständig praxis. Det kan 
dock sägas att lagändringsförslaget, om det genomförs, skulle kunna leda till 
större praktiska möjligheter att angripa mycket långa kedjor av rullande 
visstidsanställningar än vad som tidigare varit fallet. 

                                                 
126 Se TCO:s remissyttrande, Dnr 11-0070, s. 6 f.,  hämtat från 
http://www.tco.se/Templates/Page2____419.aspx?DataID=12100 
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8 Slutsatser 
Till besvarande av den första frågan som har avsetts besvaras genom denna 
uppsats, nämligen vilka krav som visstidsdirektivet ställer på nationella 
rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande 
tidsbegränsade anställningar, kan följande sägas. Av visstidsdirektivet 
framgår att medlemsstater är skyldiga att genomföra minst en av de tre 
åtgärder som uppräknas i det bakomliggande ramavtalets klausul 5.1. Dessa 
åtgärder är införandet av bestämmelser om objektiva grunder för förnyad 
visstidsanställning, införandet av bestämmelser om en övre sammanlagd 
tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar och införandet 
av bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.  
 
Eftersom ramavtalet inte uppställer några materiella regler, t.ex. om vilka 
objektiva grunder som skulle kunna motivera upprepade 
visstidsanställningar, har EU-domstolens praxis fått stor betydelse för 
tolkning av vilka krav som faktiskt ställs på nationell lagstiftning. 
Visstidsdirektivets och det bakomliggande ramavtalets syfte har därvid fått 
avgörande betydelse. Man kan rent allmänt säga att en nationell lagstiftning, 
som inte utgör ett effektivt skydd mot missbruk av på varandra följande 
tidsbegränsade anställningar, inte heller uppfyller visstidsdirektivets krav, 
oavsett om en av de åtgärder som föreskrivs faktiskt har införts. 
 
Den andra delen av frågeställningen rör vilka rättsliga åtgärder som har 
införts och planeras att införas i den svenska nationella lagstiftningen för att 
förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. 
Genomförandet av visstidsdirektivet har i den svenska lagstiftningen skett 
med utnyttjande av två av de åtgärdsalternativ vilka föreskrivs i ramavtalets 
klausul 5.1. För vissa former av tidsbegränsad anställning, nämligen 
vikariatsanställning och säsongsanställning har förhållandevis klara krav på 
objektiv grund uppställts. 
 
För vikariatsanställning gäller dessutom, liksom för allmän 
visstidsanställning, en övre tidsgräns om två år under en referensperiod om 
fem år. Överskrids denna tidsgräns övergår anställningen i en 
tillsvidareanställning. Det bör poängteras att dessa tidsgränser är oberoende 
av varandra. Anställningstid i den ena anställningsformen beaktas alltså inte 
vid beräkning av om tidsgränsen uppnåtts för den andra anställningsformen.  
 
För tidsbegränsad anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år krävs inget 
annat än att åldersrekvisitet har uppfyllts. 
 
Slutligen kan en övre tidsgräns sägas föreligga för anställningsformen 
provanställning. Sådan anställning är tillåten under sex månader, avbryts 
den inte inom denna tid övergår den i en tillsvidareanställning. 
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Detta är svaret på frågan om vilka rättsliga åtgärder som har införts. En ny 
bestämmelse till förhindrande av missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar har emellertid föreslagits. Enligt detta förslag ska 
arbetstagare ges en lagstadgad möjlighet att få domstols förklaring att ett 
anställningsavtal gäller tills vidare för det fall tidsbegränsade anställningar 
enligt anställningsskyddslagens 5 och 6 §§ har kombinerats på ett sätt som 
utgör ett missbruk. 
 
Den sista delen av frågeställning rör huruvida den nuvarande, respektive den 
föreslagna svenska lagstiftningen uppfyller de krav som uppställts genom 
visstidsdirektivet. Vad gäller den nuvarande svenska lagstiftningen har jag 
kommit till slutsatsen att det är tveksamt om den kan anses uppfylla 
visstidsdirektivets krav på åtgärder till förhindrande av missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar. Denna slutsats grundas i att den 
svenska lagstiftningen, trots införda bestämmelser av den typ som föreskrivs 
i ramavtalet, möjliggör långa kedjor av upprepade tidsbegränsade 
anställningar. Det kan därmed ifrågasättas om den svenska lagstiftningen 
utgör ett tillräckligt effektivt skydd mot missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar, för att säkerställa att visstidsdirektivets syfte uppnås. 
 
En bedömning av huruvida lagstiftningen med den föreslagna lagändringen 
skulle uppfylla visstidsdirektivets krav är svår att göra. 
Departementspromemorian ger nämligen relativt sparsam vägledning för 
hur bestämmelsen är tänkt att tillämpas. T.ex. definieras inte begreppet 
missbruk på ett klart och tydligt sätt. Under sådana förutsättningar kan ingen 
definitiv slutsats dras rörande den föreslagna lagändringens förenlighet med 
visstidsdirektivet. 



 46 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 
 
Atkinson, J., Manpower Strategies for Flexible Organisations, Personnel 
Management, August 1984. 
 
Berg, A., Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av 
svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag. 1 uppl., 
Juristförlaget i Lund, Lund, 2008. 
 
Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den 
individuella arbetsrätten, 2 uppl., Iustus Förlag, Uppsala, 2009. 
 
Lunning, Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, 10 uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2010. 
 
Murray, J., Normalising Temporary Work, 1999, 28 ILJ. 
 
Nyström, B., EU och arbetsrätten. 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2011. 
 
Rönnmar, M., Numhauser-Henning, A., i Festskrift till Hans-Heinrich 
Vogel, 1 uppl., Juristförlaget i Lund, Lund, 2008. 
 
Vigneau, m.fl., Fixed-term Work in the EU, 1 uppl., Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm, 1999. 
 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition nummer 129 år 1973 med förslag 
till lag om anställningsskydd, m.m. 
 
Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. 
 
Prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i 
anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. 
 
Prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. 
 
EU 
 
Amsterdamfördraget – Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen (konsoliderad version 1997) EUT C 340 av den 10 november 
1997. 
 



 47 

Funktionsfördraget – Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(konsoliderad version) EUT C 115 av den 9 maj 2008. 
 
Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, EGT L 175/43 
10.7.1999. 
 
Resolution om kommissionens förslag till rådets direktiv om det ramavtal 
om visstidsarbete som ingåtts av UNICE, CEEP och EFS (KOM(99)0203 − 
C4-0220/99) 
 
Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Gemensamma 
principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet (KOM(2007) 359 slutlig) 
 
Communication to the spring European Council. Working together for 
growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy. (KOM(2005) 24 final) 
 
Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 
(KOM(2010) 2020 final) 
 
Anmälningsärende inlett av TCO 
 
TCO:s anmälan registrerad som klagomål 2007/4835, hämtad från 
http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc 
den 22 maj 2012, kl 14.30. 
 
Kommissionens formella underrättelse, K(2010) 1434, hämtad från 
http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc 
Den 22 maj 2012, kl 14.30. 
 
Regeringens svar på Kommissionens formella underrättelse, 
A2010/940/ARM, hämtat från http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-
1371b5fb3288.fodoc 
Den 22 maj 2012, kl 14.30. 
 
 
 
Övrigt 
 
Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande 
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. 
 
TCO:s remissyttrande, Dnr 11-0070, hämtat från 
http://www.tco.se/Templates/Page2____419.aspx?DataID=12100 
Den 22 maj 2012, kl 14.30. 

http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc
http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc
http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-1371b5fb3288.fodoc
http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-1371b5fb3288.fodoc
http://www.tco.se/Templates/Page2____419.aspx?DataID=12100


 48 

 
 
Statistik från SCB rörande förekomsten av visstidsanställningar, hämtad 
från http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____316775.aspx 
Den 22 maj 2012, kl 14.30. 
 
Europeisk statistik rörande förekomsten av visstidsanställningar, hämtad 
från 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=
en 
Den 22 maj 2012, kl 14.30. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____316775.aspx
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=en


 49 

Rättsfallsförteckning 

Arbetsdomstolen 
 
AD 1977 nr 98. 
 
AD 1985 nr 130. 
 
AD 1987 nr 148. 
 
AD 1991 nr 40. 
 
AD 1991 nr 92. 
 
AD 1994 nr 22. 
 
AD 2002 nr 3. 
 
AD 2010 nr 61. 
 
EU-domstolen 
 
Mål C-212/04 Adeneler m.fl. (REG 2006 I-06057) . 
 
Mål C-268/06 Impact (REG 2008 s. I-02483) 
 
De förenade målen C-378/07–C-380/07 (REG 2009 I-03071). 
 
Mål C-586/10 Küzük (REG 2012 s. 00000). 


	Innehåll
	Summary
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod och material
	1.5 Disposition

	2 Flexicurity
	2.1 Bakgrund - sysselsättningsmål
	2.2 Vad är flexicurity?
	2.2.1 ”Det flexibla företaget”
	2.2.2 Gemensamma principer för flexicurity


	3 Visstidsdirektivet
	3.1 Rättslig grund
	3.2 Ramavtalets syfte
	3.3 Ramavtalets innehåll
	3.3.1 Definition av på varandra följande
	3.3.2 Räckvidd
	3.3.3 Åtgärder för att förhindra missbruk
	3.3.3.1 Objektiv grund
	3.3.3.2 Övre sammanlagd tidsgräns
	3.3.3.3 Maximalt antal förnyelsetillfällen



	4 Visstid enligt LAS
	4.1 Allmänt om tidsbegränsad anställning
	4.2 Provanställning
	4.2.1 Allmänt om provanställning
	4.2.2 Förutsättningar för provanställning

	4.3 Allmän visstidsanställning
	4.4 Vikariat
	4.5 Säsongsanställning
	4.6 Tidsbegränsad anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år

	5 TCO:s anmälningsärende
	5.1 TCO:s anmälan
	5.2 Kommissionens formella underrättelse
	5.3 Regeringens svar

	6 Föreslagen lagstiftning om missbruk av rullande visstidsanställningar
	7 Analys
	7.1 Motstående intressen
	7.2 Visstidsdirektivets krav på nationell rätt
	7.2.1 Alternativa åtgärder
	7.2.2 Uppfyllande av visstidsdirektivets syfte

	7.3 Visstidsdirektivets genomförande i svensk nationell rätt
	7.3.1 Nuvarande lagstiftning
	7.3.2 Föreslagen lagstiftning


	8 Slutsatser
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

