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Summary 
Following the entry into force of Council Directive 1999/70/EC concerning 
the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE 
and CEEP it has been questioned whether the Swedish Employment 
Protection Act is in accordance with the directive concerning the 
introduction of measures to prevent abuse of fixed-term employment 
contracts. The framework agreement between the social partners mainly 
focuses on abuse arising from the use of successive fixed-term employment 
contracts. The Commission stated in a letter of formal notice that Sweden 
had not fulfilled its obligations according to the directive. The Commission 
is of the view that Sweden lacks a clear maximum total duration for 
successive fixed-term employment contracts. The main problem is 
combinations of general fixed-term employment and temporary substitute 
employment. The Commission is also of the opinion that Sweden 
completely lacks measures to prevent abuse regarding seasonal employment 
and employees who have reached the age of 67. 
 
Section 4-6 in the Employment Protection Act regulates fixed-term 
employment. Employment contracts of an indefinite duration are the general 
form of employment whereas fixed-term employment contracts are allowed 
for general fixed-term employment, temporary substitute employment, 
seasonal employment, fixed-term contracts for employees over the age of 67 
and probationary employment. General fixed-term employment and 
temporary substitute employment are limited in duration by two years over a 
period of five years. The limit can, however, be extended by the use of a 
combination of successive fixed-term employment contracts. The European 
Commission and Swedish social partners question this fact. The thesis 
mainly examines the question whether the Swedish transposition is in 
accordance with EC-law. 
 
As made clear by case law of the ECJ, the term objective reason must be 
interpreted as not precluding provisions that allows temporary replacements 
where there is a temporary need of staff even though that need is recurring 
or even permanent. It is also clear that equivalent legal measures are 
sufficient by comparison to the measures to prevent abuse provided for by 
clause 5 in the framework agreement. The ECJ has interpreted equivalent 
legal measures in an extensive manner, as long as the provisions effectively 
prevent abuse. The margin of appreciation is not unlimited though and all 
workers must enjoy protection by the directives standards. 
 
I have come to the conclusion that it is still uncertain whether the Swedish 
law is in accordance with the Directive. However, I find it possible that the 
limitation regarding general fixed-term employment might be too unclear. In 
that case Sweden must introduce a clear maximum total duration for fixed-
term employment spanning over all types of fixed-term employment. 
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Sammanfattning 
Mot bakgrund av direktiv 1999/70/EG som genomför ramavtalet om 
visstidsarbete slutet mellan ETUC, UNICE och CEEP har det ifrågasatts om 
lag (1982:80) om anställningsskydd lever upp till direktivets krav avseende 
införande av hinder mot att tidsbegränsade anställningsformer missbrukas. 
Ramavtalet mellan de sociala parterna inriktar sig speciellt på missbruk som 
uppstår ur användningen av på varandra följande visstidsavtal. Den 
Europeiska Kommissionen har i en formell underrättelse till Sverige 
underkänt vår reglering av tidsbegränsade anställningsformer. Kritiken 
inriktar sig på att Sverige saknar en tydlig övre tidsgräns för allmän 
visstidsanställning och vikariat samt total avsaknad av skydd avseende 
säsongsanställning och tidsbegränsad anställning för personer som fyllt 67 
år. 
 
4-6 §§ LAS reglerar tillåtligheten av tidsbegränsade anställningar i Sverige. 
Tillsvidareanställning är den huvudsakliga anställningsformen men 
tidsbegränsad anställning kan enligt 5 § och 6 § ingås för allmän 
visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning, tidsbegränsad anställning 
när arbetstagaren har fyllt 67 år samt provanställning. Allmän 
visstidsanställning och vikariat har en maximal tidsgräns på två år under en 
femårsperiod. Tidsgränserna är av den karaktären att anställningar kan 
staplas på varandra utan att den maximala anställningstiden nås. EU-
kommissionen, fackliga företrädare och andra aktörer har ifrågasatt detta. I 
uppsatsen ställs bland annat frågan om den svenska implementeringen 
stämmer överrens med EU-rättens krav. Det är också den viktigaste 
frågeställningen i min uppsats. 
 
Av praxis kan man bl.a. dra slutsatsen att begreppet objektiva grunder i 
ramavtalet även omfattar vikariat som inte är knutna till en viss person. Det 
framgår också att en nationell lagstiftning anses leva upp till direktivets krav 
om det finns lagliga åtgärder som är likvärdiga med dem i klausul 5. EU-
domstolen tolkar likvärdiga lagliga åtgärder extensivt, det viktiga är att 
åtgärderna sammantaget ger ett verkligt skydd mot missbruk. 
Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning är dock inte 
obegränsat och alla arbetstagare måste skyddas. 
 
Jag har kommit fram till att det fortfarande är osäkert om Sverige har 
implementerat direktivet korrekt. Det lutar dock mot att tidsgränsen för 
allmän visstidsanställning är för otydlig och att Sverige måste införa en 
takregel för flera anställningsformer. 
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Förkortningar 
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
 
AD  Arbetsdomstolen 
 
FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
EU  Europeiska unionen 
 
FEU  Fördraget om Europeiska unionen 
 
LO  Landsorganisationen i Sverige 
 
AB  Allmänna bestämmelser 
 
TCO  Tjänstemännens Centralorganisation 
 
SACO  Sveriges Akademikers Centralorganisation 
 
JUSEK  Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, 
  systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 
ETUC   The European Trade Union Confederation  
 
CEEP The European Centre of Enterprises with Public 

Participation 
UNICE The Union of Industrial and Employers’ 

Confederation of Europe 
SCB Statistiska Centralbyrån 
 
ECJ European Court of Justice 
 
EFS Europeiska fackliga samorganisationen 
 
EG Europeiska gemenskapen 
 
ALVA Allmän visstidsanställning 
 
IF Metall Industrifacket Metall 
 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
 
ECR European Court Reports 
 
EC European Community 
 
CFC Controlled Foreign Company 



 4 

1 Inledning  

1.1 Ämnet 

Denna uppsats handlar om den svenska implementeringen av 
visstidsdirektivet och framförallt om hur man skall se på risken för att 
arbetsgivare missbrukar regleringen genom att kombinera olika former av 
visstidsanställningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen beskrivs den svenska lagstiftningen rörande tidsbegränsad 
anställning. Stor vikt har lagts vid visstidsdirektivet och den praxis som 
finns på området. Syftet har varit att särskilt behandla den del av ramavtalet 
som avser missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.  
 
Uppsatsen behandlar även allmänna principer inom EU-rätten om missbruk 
av rättigheter. Avsikten har varit att se om detta kan ha en eventuell 
inverkan på visstidsarbete i medlemsstaterna i EU.  
 
Min övergripande frågeställning är huruvida den svenska lagstiftningen 
rörande tidsbegränsat anställda utgör en korrekt implementering av direktiv 
1999/70/EG (Visstidsdirektivet) med avseende på den del som handlar om 
förhindrande av missbruk av på varandra följande visstidsanställningar? För 
att kunna besvara den frågan har jag varit tvungen att besvara ett antal 
mindre frågor: 
 

- Vilket skydd ger LAS mot missbruk av visstidsanställningar? 
- Varför anser TCO och Kommissionen att svensk lagstiftning inte 

lever upp till direktivets krav? 
- Vilket krav ställer visstidsdirektivet och annan EU-rättslig praxis på 

medlemsstaterna när det gäller införande av åtgärder för 
förhindrande av missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar? 

1.3 Metod och material 
Arbetet med uppsatsen utgår från att rättsdogmatiskt granska de relevanta 
rättskällorna på området för att precisera reglernas innehåll.1 För att bidra 
till en ökad förståelse av systemen har jag också använt vissa statistiska 
källor från SCB och Eurostat. Lagen (1982:80) om anställningsskydd har 
naturligtvis varit en av de viktigaste rättskällorna som jag granskat. 
Hänvisning sker till lagens förarbeten för att få en bild av hur lagen skall 

                                                
1 Lehrberg, Bert, Praktisk juridik metod, 6 uppl., Institutet för bank- och affärsjuridik 
(IBA), Uppsala, 2010. s. 167f. 
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tolkas och vilka intentioner lagstiftaren haft bakom de nya reglerna rörande 
visstidsanställning. Äldre förarbeten har i förekommande fall använts inte 
minst för att man skall få en bild av rättsutvecklingen genom åren. Den 
ledande kommentaren för LAS är Lunning & Toijer Anställningsskydd som 
har varit hjälpsam för bl.a. tolkningen av det nya systemet angående 
visstidsanställning. Även Arbetsrätt av Mats Glavå har använts i flitig 
omfattning i beskrivningen av det svenska systemet för tidsbegränsad 
anställning. Utöver detta har vissa artiklar använts för att fördjupa 
deskriptionen. Arbetsdomstolens praxis har inte haft lika stor betydelse för 
min frågeställning som EU-domstolens. Det finns ännu inga rättsfall som 
behandlar de nya reglerna om tidsbegränsad anställning. AD:s praxis 
redovisas därför endast sällan och då för att beskriva avsnitt i den svenska 
rätten samt AD:s syn på upprepade visstidsanställningar i äldre lagstiftning. 
Regeringens nya lagförslag med dess anslutande remissvar har jag förstås 
granskat. 
 
Jag har också undersökt vissa kollektivavtal. Regleringen är semi-dispositiv 
och nya implementeringsproblem kan uppstå om kollektivavtal innehåller 
andra regler än lagen. 
 
Allt material rörande överträdelseärendet2 har jag hämtat från TCO:s 
hemsida eftersom materialet ännu inte har publicerats. Jag har också varit i 
kontakt med dem i telefon. Detta material är naturligtvis till viss del färgat 
av parternas respektive intressen eller koppling till arbetsmarknaden. 
Materialet utgör emellertid en viktig del av uppsatsen efter som det i stor 
omfattning belyser min centrala frågeställning. 
 
På EU-området betraktas de inom unionen tillskapade normerna som en del 
av den svenska rättsordningen. De viktigaste rättskällorna utgörs främst av 
EU-fördraget och EUF-fördraget3 samt sekundärrätten.4 Den viktigaste 
källan för min del har varit direktiv 1999/70/EG som genomför ramavtalet 
om visstidsarbete.5 Vid tolkningen av EU-rätt har den språkliga tolkningen 
större betydelse än i svensk rätt. Detta har att göra med att förarbetena ofta 
är kortfattade och som regel inte tillmäts någon större betydelse. De 
ingresser6 som ofta inleder EU-rättsakter kan dock innehålla värdefull 
information för rättstillämpningen. Innehåller ingressen motstridiga syften 
kan dock betydelsen minskas. EU-domstolen tillämpar ofta en teleologisk 
tolkningsmetod byggd på gemenskapsregleringens syfte, funktion och 
effekt.7 
 

                                                
2 Med detta menas TCO:s anmälan till Kommissionen med anledning av att Sverige brustit 
i sitt genomförande av direktiv 1999/70/EG, samt fortsatt kommunikation. 
3 Fördraget om den europeiska unionen (EUF) och Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF) 
4 Lehrberg, s. 91f. 
5 Rådets Direktiv 1999/70/EG av den 28 Juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. 
6 Preambel är också ett begrepp som används. 
7 Lehrberg, s. 119f. 
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För den EU-rättsliga delen har jag använt mycket juridiska artiklar samt 
standardverk som EC Employment Law av Catherine Barnard. Även 
svenska standardverk som Europarätten grunder av Ulf Bernitz och EU och 
Arbetsrätten av Birgitta Nyström har använts. Relevant EU-praxis rörande 
rättsmissbruk och visstidsdirektivet har jag gått igenom noggrant. Studiet av 
EU-domstolens praxis rörande visstidsdirektivet i kombination med 
kommentarer i doktrin har varit den huvudsakliga arbetsmetoden på EU-
delen. Detta material har jag sedan jämfört med respektive argument i 
överträdelseärendet. 

1.4 Begrepp 

Begreppen visstidsanställning och tidsbegränsad anställning används i 
samma betydelse i uppsatsen. Enligt ramavtalets klausul 3.1 avses med en 
visstidsanställd ”en person som har ett anställningskontrakt eller ett 
anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en 
arbetstagare och vars längd fastställs 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”. Denna definition torde 
återspegla det svenska begreppet tidsbegränsad anställning väl.  
  
EU-principen om rättsmissbruk används i olika beteckningar i uppsatsen. 
Abuse of rights, Abuse of law och EU:s princip om rättsmissbruk används i 
samma betydelse. 

1.5 Avgränsningar 

Den svenska regleringen av visstidsanställningar omfattar inte bara LAS 
bestämmelser. I speciallagar som t.ex. lag (1994:260) om offentlig 
anställning finns bestämmelser om tidsbegränsad anställning. Av 
utrymmesskäl har jag dock bara behandlat LAS bestämmelser i denna 
uppsats. Jag anser dock att LAS är tillräckligt heltäckande för att kunna 
besvara frågeställningen. 
 
Kollektivavtalsregleringar har jag valt att ta med men bara i begränsad 
omfattning av utrymmesskäl. Uppsatsen är inte avsedd att fördjupa sig i den 
kollektiva delen av arbetsrätten. 
 
Visstidsdirektivet belyses bara avseende den delen av direktivet som 
behandlar missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Icke-
diskriminering av visstidsanställda behandlas alltså inte. Därför har jag 
utelämnat praxis som berör den delen. Jag har också utelämnat viss praxis 
rörande klausul 5 på grund av att det i princip har rört sig om upprepningar 
av tidigare praxis. 
EU-domstolens praxis rörande Abuse of rights är väldigt omfattande varför 
jag bara tagit med de viktigaste fallen. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 ger en introduktion till ämnet och presenterar syfte och 
frågeställning. Kapitlet presenterar också vilken metod jag använt samt 
material. Jag ger också vissa begreppsförklaringar och förklarar mina 
avgränsningar. Sist i kapitlet presenteras uppsatsens disposition. 
 
I Kapitel 2 presenteras huvuddragen i LAS och det svenska 
anställningsskyddet. Sedan redogör jag för utvecklingen av tidsbegränsad 
anställning i Sverige och beskriver det nuvarande systemet. Jag tar också 
upp företrädesrätten till återanställning i ett särskilt avsnitt samt beskriver 
övriga regler med anknytning till tidsbegränsad anställning. Jag beskriver 
också vilka möjligheter det finns att föra talan mot otillåtna 
visstidsanställningar. Kollektivavtalsregleringen lyfts sist fram i ett särskilt 
avsnitt. Frågeställningen rörande det svenska skyddet för visstidsanställda 
besvaras i detta kapitel. 
 
I Kapitel 3 ger jag först en EU-rättslig introduktion och beskriver även 
arbetsrättens speciella drag. Den sociala dialogen, den öppna 
samordningsmetoden och flexicurity beskrivs också kortfattat. 
Abuse of rights och praxis på området undersöks i ett avsnitt. Nästa avsnitt 
behandlar visstidsdirektivet. I det avsnittet tar jag också upp 
överträdelseärendet. Ramavtalet beskrivs samt hur det har tolkats i 
rättspraxis och doktrin. Frågeställningen om vilket skydd visstidsdirektivet 
ger besvaras i detta kapitel. 
 
I Kapitel 4 diskuterar och analyserar jag den deskriptiva delen av uppsatsen 
och den huvudsakliga frågeställningen besvaras. Frågeställningen diskuteras 
både utifrån klausul 5 och 8 i ramavtalet. Slutligen diskuteras Abuse of 
rights eventuella inverkan på arbetsrätten i EU. 
 
Kapitel 5 ger jag en sista avslutande reflektion. 
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2 Svensk rätt 

2.1 Allmänt om anställningsskydd 

I LAS delas anställningsformerna upp i tillsvidareanställning och i olika 
former av tidsbegränsade anställningar.8 När LAS introducerades 1974 var 
reglerna om visstidsanställning utformad som en katalog med olika 
kategorier där visstidsanställning fick ingås i vissa angivna fall. Sedan dess 
har dels utrymmet för att anställa för begränsad tid och dels omfattningen av 
antalet anställda för begränsad tid ökat väsentligt.9 Andelen visstidsanställda 
var 10 % 1990 och utvecklingen har gått fortsatt uppåt.10 År 2010 fanns det 
4048000 anställda i Sverige. Av dem var 3409000 fast anställda och 639 
000 tidsbegränsat anställda vilket innebär att ca 15, 8 % totalt var 
visstidsanställda. Vidare är det fortsatt så att visstidsanställning är något 
vanligare bland kvinnor.11 I EU låg andelen visstidsanställda 2009 i 
genomsnitt på 13,4 %. I Polen och Spanien var andelen visstidsanställda 
högst på över 25 % av de anställda.12 
  
Huvudregeln i LAS vad gäller anställning är att anställningsavtal gäller tills 
vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning och provanställning får dock 
träffas i de fall som anges i 5 och 6 § § LAS enligt 4 § LAS. Att 
tillsvidareanställningen är huvudregel innebär bl.a. att andra 
anställningsformer måste ha stöd i LAS, annan författning eller 
kollektivavtal.13 Det råder också en presumtion för att avtal gäller tills 
vidare innebärande att anställningen betraktas som en tillsvidareanställning 
om inget annat har avtalats. Vid en eventuell tvist om anställningsform 
måste den part som hävdar att tidsbegränsad anställning eller 
provanställning ingåtts visa detta.14 
 
Distinktionen mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning är 
viktig eftersom grunden i det svenska anställningsskyddet ligger i regeln om 
saklig grund för uppsägning vilken bara gäller för tillsvidareanställning. 
Detta innebär att tidsbegränsat anställda generellt sett har sämre 
anställningsskydd än tillsvidareanställda, vilket är anledningen till att man 

                                                
8 Bylund, Bo & Hedlund, Helena, Anställningsskyddslagen: med kommentarer, 11 uppl., 
Norstedt, Stockholm, 2011. s. 46 
9 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s. 457 
10 Rönnmar, Mia, Labour Policy on Fixed-Term employment contracts in Sweden, s. 157 i 
Blanpain, R., Nakakubo, Hiroya, Araki, Takashi & Koukiadaki, Aristea (red.),Regulation of 
fixed-term employment contracts: a comparative overview, Kluwer Law International, 
Alphen aan den Rijn, 2010. 
11 Statistisk årsbok för Sverige 2012, Statistiska centralbyrån, Stockholm, 2012, s. 236, 242 
12 Europe in figures: Eurostat yearbook 2011 s. 229, 241 
13 Se bl.a. AD 1998 nr 36 
14 Prop. 1973:129 s. 145 och prop. 1981/82:71 s. 117. Det åligger arbetsgivaren en mycket 
sträng bevisbörda om denne skulle hävda att tidsbegränsad anställning föreligger. Se bl.a. 
AD 1994 nr 147 och AD 1986 nr 146 
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traditionellt sett har velat begränsa användningen av flexibla 
anställningsformer.15 
 
Regeln om saklig grund för uppsägning utgör inte den enda delen i det 
svenska anställningsskyddet utan systemet fungerar mer som en 
sammanvävning av flera moment som kompletterar varandra. Exempel på 
andra moment i systemet är begränsningar av arbetsgivarens rätt att vid en 
arbetsbristsituation välja vilka han vill skall sägas upp samt reglerna om 
företrädesrätt till återanställning som utgör en begränsning av arbetsgivarens 
fria antagningsrätt. Detta betyder dock inte att anställningsskydd är 
reglernas primära funktion men att de har en funktion i den 
anställningskyddsrättsliga strukturen.16 
 
En tillsvidareanställning upphör alltså genom uppsägning med krav på 
saklig grund enligt 7 § LAS. Arbetstagaren har då rätt till viss 
uppsägningstid. Vid en tidsbegränsad anställning är däremot 
anställningstiden bestämd på förhand och upphör vid anställningstidens 
utgång eller när arbetet är slutfört utan uppsägningstid, om inte annat har 
avtalats eller följer av 5 § 2 st. eller 6 § LAS.17 En tidsbegränsad anställning 
kan t.ex. upphöra när ett projekt är klart eller när ordinarie befattningshavare 
kommer tillbaka vid ett vikariat. Sluttiden kan alltså vara satt till ett datum 
men kan även vara relativt bestämd efter en viss händelse.18 På detta sätt har 
tidsbegränsat anställda under anställningstiden ett starkare 
anställningsskydd än tillsvidareanställda eftersom anställningen normalt inte 
kan upphöra i förtid. En tidsbegränsad anställning kan dock upphöra i förtid 
i vissa fall. Så gäller vid avskedande, och då gäller samma regler som för 
avskedande av tillsvidareanställd. Arbetstagaren måste grovt ha åsidosatt 
sina åligganden mot arbetsgivaren. Är anställningen av blandform, dvs. rör 
det sig om en tidsbegränsad anställning som gäller tills vidare dock till en 
viss tidpunkt, så kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren i förtid om det 
finns saklig grund för det. Sistnämnda anställning brukar även kallas för 
längstförordnande.19 En tidsbegränsad anställning kan också upphöra om 
arbetstagaren frånträder anställningen förutsatt att arbetsgivaren i väsentlig 
mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.20  
 
Provanställning enligt 6 § är speciell eftersom den är avsedd att övergå i en 
tillsvidareanställning. Provanställda har ett mycket svagt anställningsskydd 
men kan snabbt få det starka anställningsskydd som tillsvidareanställning 
ger. Provanställningen upphör således genom att den avbryts senast vid 
prövotidens utgång eller genom att den övergår i en tillsvidareanställning.21 

                                                
15 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den 
individuella arbetsrätten, 2. uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 114 
16 Glavå, s. 456ff. 
17 Se 4 § 2 st. LAS 
18 Bylund, s. 50ff. 
19 Glavå, s. 440 
20 Se 4 § 3 st. LAS 
21 Se 6 § LAS 
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2.2 Semi-dispositivitet 

Av 2 § LAS framgår att lagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Enligt 
3 och 4 st. samma paragraf kan man dock genom kollektivavtal frånträda 
lagens bestämmelser i vissa fall. Enligt 3 st. kan man genom kollektivavtal 
slutet på lokal nivå avvika från bl.a. 5 och 6 § § om tidsbegränsad 
anställning, förutsatt att de lokala parterna är bundna av ett kollektivavtal 
som har träffats eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.22 
Huvudregeln är att enskilda anställningsavtal till arbetstagarens nackdel är 
ogiltiga. Som framgått ovan är det dock tillåtet att i vissa fall göra avsteg 
från regler i LAS.  Dessa avtal kan innehålla inskränkningar såväl som 
ytterligare utvidgningar av regleringen. Även helt andra konstruktioner än 
lagens kan komma i fråga.23 Detta innebär att äldre former av 
visstidsanställningar som t.ex. tidsbegränsad anställning vid tillfällig 
arbetsanhopning eller på grund av arbetets särskilda beskaffenhet kan 
vidhållas med hjälp av kollektivavtal. Detta är viktigt för branscher som har 
ett speciellt behov av speciella lösningar av anställningsformer. Med tanke 
på att många av LAS tidigare former för tidsbegränsad anställning nyligen 
tagits bort så kan man se ett ökat behov av branschanpassade 
kollektivavtalslösningar.24 
 
Vad gäller omvandlingsreglerna i 5 § 2st LAS så innebär 2 § 3 st. 
möjligheter att föreskriva omvandling även för andra anställningsformer än 
vikariat och allmän visstidsanställning.25 Härvid finns det inte heller något 
hinder för att införa en omvandlingsregel som innefattar flera 
anställningsformer. 
 
Vad gäller den faktiska kollektivavtalsregleringen för tidsbegränsad 
anställning så har den ofta fått en inskränkande funktion vilket inte var 
tanken vid LAS tillkomst. I stället skulle kollektivavtalen utvidga 
möjligheterna till tidsbegränsad anställning eftersom lagen bara tillät 
anställningsformen i vissa fall. När lagstiftningen sedermera mjukades upp 
förblev dock kollektivavtalslösningarna i stort sett de samma varför 
kollektivavtal avseende tidsbegränsad anställning ofta var mer begränsade 
än LAS regler. Runt sekelskiftet började man dock se mer branschanpassade 
konstruktioner på arbetsmarknaden som verkade i utvidgande riktning i 
förhållande till LAS.26 
 

                                                
22 Sådana kollektivavtal binder även oorganiserade arbetstagare. Se Glavå s. 279 
23 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 10 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 122 
24 Glavå, s. 279 
25 Lunning, s. 269 
26 Ds 2002:56 s. 227ff. 
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2.3 Regleringen av tidsbegränsad 
anställning 

2.3.1 Bakgrund 
Att tidsbegränsat anställda har så pass mycket sämre anställningsskydd än 
tillsvidareanställda var något som särskilt lyftes fram i framarbetandet av 
1974 års anställningsskyddslag. Härvid betonades också risken för 
missbruk. Resultatet blev att tillsvidareanställning utformades som 
huvudregel och att det infördes särskilda regler om när det var tillåtet att 
anställa för begränsad tid.27 Enligt 1974 års lag var tidsbegränsad 
anställning tillåtet beträffande viss tid, viss säsong eller visst arbete om det 
föranleddes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet. Sistnämnda krav 
ansågs uppfyllt vad gäller praktikarbete och vikariat. Utrymmet för 
tidsbegränsad anställning ökade väsentligt när 1982 års LAS infördes. 
Nyheterna var bl.a. utökade möjligheter att anställa personer på grund av 
deras status så som studenter, blivande värnpliktiga och pensionärer. 
Dessutom infördes möjligheten att under en period av högst sex månader 
under en tvåårsperiod anställa för viss tid om det föranleddes av tillfällig 
arbetsanhopning. Man införde också möjligheten att provanställa under en 
period av högst sex månader.28 Sistnämnda förändringar genomfördes efter 
påtryckningar från arbetsgivarhåll där man bl.a. framhöll att lagens stränga 
begränsningar av rätten att använda tidsbegränsade anställningar höll nere 
sysselsättningsnivån men det var även ett resultat av strandade 
kollektivavtalsförhandlingar.29 
 
År 1996 infördes ytterligare förändringar i LAS i form av en friare reglering 
av tidsbegränsad anställning i ”överenskommen visstidsanställning” men 
samtidigt infördes begränsningar i rätten att anställa på vikariat. Hade en 
anställd arbetat som vikarie i tre år under en femårsperiod skulle 
anställningen övergå i en tillsvidareanställning.30 ”Överrenskommen 
visstidsanställning” kunde ingås oberoende av verksamhetens behov och 
den anställdes status men var samtidigt begränsad till att gälla under tolv 
månader under en treårsperiod. Arbetsgivaren fick inte heller ha mer än fem 
anställda samtidigt på denna grund.31 Den nya friare anställningsformen 
motiverades bl.a. med att en vidgad möjlighet till tidsbegränsad anställning 
skulle stimulera småföretagen att nyanställa samt de möjligheter till ökad 
flexibilitet som detta innebar för företagen.32 Eftersom flexibiliteten ökat på 
arbetsmarknaden fördes det diskussioner om hur regleringen kunde 
balanseras så att arbetsgivarnas krav på flexibilitet tillgodosågs samtidigt 

                                                
27 Prop. 1973:129 s. 145 
28 Glavå, s. 276f. 
29 Prop. 1981/82:71 s. 34f.  
30 Omvandlingsregeln för vikariat trädde dock  inte i kraft förrän år 2000. 
31 Glavå, s. 277 
32 Prop. 1996/97:16 s. 32 
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som arbetstagarna fick tryggare anställningar.33 De förändringar som 
genomfördes av hela systemet med tidsbegränsade anställningar från 2006 
till 2008 blev ett svar på detta. Förändringarna innebar att det tidigare 
systemet med objektiva krav ersattes med allmän visstidsanställning.34 De 
andra anställningsformerna blev i det nya systemet vikariat, 
säsongsanställning samt tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 
år. Allmän visstidsanställning kom, liksom anställning i vikariat, att 
begränsas så att den övergick i tillsvidareanställning om en arbetstagare 
varit anställd i anställningsformen i två år under en femårsperiod samtidigt 
som de andra anställningsformerna lämnades tidsmässigt obegränsade. 
Detta motiverades med dels enkelheten i det nya systemet samt att ovan 
beskrivna tidsbegränsning väl ansågs balansera behovet av att normalisera 
anställningsformen till arbetsgivarnas förmån och vikten av att förebygga 
missbruk. Någon ytterligare tidsbegränsning, exempelvis i form av en 
takregel, ansåg regeringen inte vara nödvändig.35 

2.3.2 När tidsbegränsad anställning får ingås 

2.3.2.1 Inledning 
Traditionellt sätt indelade man i svensk arbetsrätt tidsbegränsade 
anställningar i de som anknöt till verksamhetens behov och de som anknöt 
till personens status. Till de förstnämnda kunde exempelvis hänföras visst 
arbete om det föranleddes av arbetets särskilda beskaffenhet och till de 
sistnämnda avtal som gäller för tiden fram till dess att arbetstagaren skall 
börja värnpliktstjänstgöring. Denna distinktion har till viss del emellertid 
spelat ut sin roll efter senare års ändringar i anställningsskyddslagen som 
innebär att man idag kan använda tidsbegränsad anställning utan särskild 
grund. Vill man ändå dela in gällande rätt på detta sätt så skulle vikariat och 
säsongsanställning hänföras till verksamhetens behov och anställning efter 
67 år till personens status. Förutom att den nya fria regleringen innebär en 
förbättring för arbetsgivarna i det att utrymmet för att anställda för 
begränsad tid har ökat så kan den nya regleringen även innebära problem.36 
Eftersom den nya regleringen tidsbegränsats till två år i allmän 
visstidsanställning innebär det att man i vissa verksamheter där man är van 
vid långa visstidsanställningar på grund av verksamhetens natur inte kan 
reglera anställningarna på samma sätt.37 
 
Det nya systemet har beskrivits som en normalisering av tidsbegränsade 
anställningar samtidigt som lagstiftaren tydligare än tidigare begränsar 
utrymmet för upprepade visstidsanställningar vad gäller vikariat och allmän 
visstidsanställning. Det tidigare systemet utgick från att typiskt sätt begränsa 
användningen av visstidsanställningen medan det nya systemet allmänt 
                                                
33 Se t.ex. arbetslivsinstitutets utredning Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv 
(DS 2002:56) 
34 Även kallad ALVA. 
35 Prop. 2006/07:111 s. 28ff. 
36 Tidsbegränsningsgrunden ”arbetets särskilda beskaffenhet” kunde tidigare legitimera 
tidsbegränsade anställningar under långa perioder. Se Glavå, s. 279 
37 Glavå, s. 278f. 



 13 

tillåter visstidsanställningar, dock bara under de första 24 månaderna av 
anställningen.38 Anställningsformerna provanställning, säsongsanställning 
och tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 år kan beskrivas som 
reglerande tämligen specifika situationer som inte är allmänt tillgängliga för 
arbetsgivaren.39   
 
Vad gäller provanställningens ställning efter den nya regleringen så 
förtydligar lagstiftaren att en sådan inte skall inleda en tidsbegränsad 
anställning. Provanställningen skall fortsatt ta sikte på 
tillsvidareanställningar framhöll man. Det har förts diskussioner om man 
inte bör införa möjligheter att pröva även arbetstagare som kommer att vara 
tidsbegränsat anställda under lång tid men än så länge tycks det alltså inte 
vara möjligt.40 

2.3.2.2 Allmän visstidsanställning 
Denna anställningsform infördes med syfte att ersätta den komplicerade 
reglering av tidsbegränsade anställningar som fanns innan år 2007 med en 
mera fri anställningsform. Från början var också tanken att den skulle heta 
fri visstidsanställning men detta ändrades till allmän visstidsanställning 
eftersom man ansåg att ordet fri kunde misstolkas och associeras till en helt 
obegränsad anställningsform.41 
 
Svensk rätt har nu alltså en tidsbegränsad anställning som kan användas 
utan några särskilda skäl, ingen objektivt konstaterbar grund. Även om 
tanken främst är att anställningsformen skall användas av arbetsgivare med 
tillfälliga arbetskraftsbehov så finns det inget som hindrar att den används 
även för att fylla ett permanent arbetskraftsbehov eftersom arbetsgivaren 
inte behöver visa några skäl.42 Den enda begränsningen som finns är den 
regeln som kallas omvandlingsregeln, 5 § 2 st. LAS, och som innebär att en 
allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning om 
anställningstiden uppgår till två år under en femårsperiod.43 
Anställningstiden beräknas bara för allmän visstidsanställning så att 
exempelvis tid i vikariat inte kan räknas in i anställningstiden. När 
omvandlingsregeln används på vikariat gäller samma sak, d.v.s. att 
omvandling sker inom varje anställningsform för sig.44 
Lagstiftaren har alltså inte infört någon sammanlagd yttersta tidsgräns för 
hur länge en arbetstagare får vara anställd i olika anställningsformer hos 
samma arbetsgivare. Detta öppnar upp för en utökad användning av 
tidsbegränsade anställningar om man kombinerar allmän visstidsanställning 
och vikariat, vilket lagstiftaren också förutsatt, vilket ger en sammanlagd tid 
                                                
38 Numhauser-Henning, Ann, Från begränsad till allmän visstidsanställning, s. 380f.  i 
Flodgren, Boel (red.), Vänbok till Axel Adlercreutz, Juristförlaget, Lund, 2007. 
39 Numhauser-Henning, s. 378 
40 Prop. 2006/07:111 s. 30f. jfr Lunning, s. 270. 
41 Prop. 2006/07:111 s. 25 
42 Prop. 2006/07:111 s. 28ff. 
43 Lunning, s. 263f. 
44 Däremot kan man tillgodogöra sig anställningstid från en annan allmän 
visstidsanställning som man arbetat in inom samma koncern enligt reglerna i 3 § LAS. Se 
vidare Lunning, s. 264 



 14 

i tidsbegränsad anställning på fyra år. Om man dessutom lägger till 
exempelvis en säsongsanställning skulle tiden i tidsbegränsad anställning 
kunna bli betydligt längre, men lagstiftaren utgick från att en sådan 
kombination kommer att bli relativt ovanlig.45 

2.3.2.3 Vikariat 
Vikariat har till skillnad från allmän visstidsanställning sin direkta 
motsvarighet i äldre lagstiftning varför det kan vara relevant att titta på 
vikariatets utveckling genom åren. Dessutom kan man konstatera att 
vikariatet har varit den mest utbredda formen av tidsbegränsad anställning i 
Sverige. Från början ställdes det strikta krav i praxis för att en arbetsgivare 
skulle kunna anställa vikarier. Det skulle finnas en tydlig personanknytning 
och vikariat skulle bara få användas vid ett tillfälligt arbetskraftbehov. Av 
praktiska skäl har AD dock genom åren tvingats inta en mera generös 
hållning.46 I AD 1984:66 konstaterar exempelvis AD att ett vikariat i LAS 
mening inte kunde betraktas som otillåtet bara på grund av det faktum att 
arbetsgivaren hade ett stadigvarande behov av arbetskraft. I stället måste 
man visa att vikariatet inte var äkta genom att arbetsgivaren på något sätt 
försökte kringgå LAS. I AD 1985:130 konstaterar AD att det i begreppet 
äkta vikariat ligger ett krav på personanknytning på så sätt att det i princip 
måste finnas en anknytning mellan en ersättares anställning och den ledige 
arbetstagrens befattning. Av fallet framgår dock att denna personanknytning 
inte kan upprätthållas förbehållslöst. Det väsentliga är att vikariatet vid en 
helhetssyn speglar den verkliga personalsituationen.47 
 
1 januari 2008 trädde slutligen den nuvarande regleringen i kraft som 
innebär att om man arbetat 2 år under en femårsperiod för samma 
arbetsgivare som vikarie så övergår anställningen automatiskt i en 
tillsvidareanställning.48 

2.3.2.4 Säsongsanställning 
Säsongsanställning är sådan anställning som betingas av att arbetet bara kan 
utföras under en viss del av året på grund av naturens växlingar eller 
liknande.49 Säsongsanställningar är exempelvis vanligt inom jordbruket, 
trädgårdsbranschen, livsmedelsindustrin och turistnäringen.50 Den 
nuvarande regleringen för säsongsanställning är obegränsad tidsmässigt men 
är objektivt begränsad på så sätt att det krävs att arbetet bara kan utföras 
under en viss del av året. Regeringen motiverade införandet med hänvisning 
till att ett försvårande för dessa verksamheter att anställa personal hade 

                                                
45 Prop. 2006/07:111 s. 31f. 
46 Glavå, s. 286ff. 
47 Denna praxis gäller fortfarande. Värdet kan dock sägas ha minskat sedan tidsgränseran 
för vikariat införts. Se prop. 2006/07:111 s. 31 och Glavå, s. 292. Se också AD:s senare 
praxis där den generösa tillämpningen vidhålls. I AD 2002:3 ansåg domstolen det rimligt 
att vikarierna anställdes utan koppling till en speciell person. 
48 SFS 2007:391 Vikarien kan tillgodoräkna sig anställningstid från tidigare vikariat hos 
samma arbetsgivare innan reformen trädde i kraft. Se Lunning, s. 266f. 
49 Prop. 1973:129 s. 145f. 
50 Prop. 1973:129 s. 236f. Med begreppet avses inte anställningar som visserligen är 
säsongsbetonade men som formellt består mellan varje säsong. 
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medfört problem för många småföretagare och yngre arbetstagare. 
Säsongsanställning bör bedömas på samma sätt som tidsbegränsad 
anställning för viss säsong på grund av arbetets särskilda beskaffenhet.51 

2.3.2.5 Tidsbegränsad anställning efter uppfyllda 67 år 
Den nuvarande regleringen av tidsbegränsad anställning innebär att 
arbetstagare som är över 67 år kan anställas fritt utan någon begränsning i 
tid.52 Regeln är avsedd att underlätta för arbetstagare som har uppnått 
pensionsålder, och har vilja och förmåga att arbeta, att stanna kvar på 
arbetsmarknaden.53 

2.3.2.6 Provanställning 
Enligt 6 § LAS får avtal träffas om provanställning om prövotiden är högst 
sex månader. Vill arbetsgivaren eller arbetstagaren att provanställningen 
inte skall fortsätta efter prövotidens slut så skall besked om detta lämnas till 
motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår 
anställningen till en tillsvidareanställning. Det ställs inga särskilda krav, 
exempelvis objektivt fastställda förutsättningar som bristande 
yrkeserfarenhet för att en provanställning skall få ingås. Däremot måste det 
finnas en prövoavsikt. Det är dock inte möjligt att i en rättslig prövning 
ifrågasätta en provanställnings legitimitet mer än i fall av tydliga 
kringgåenden av lag.54 Enligt regeringens uppfattning är det inte meningen 
att tid i provanställning skall användas för att utöka den tid en arbetstagare 
kan vara tidsbegränsat anställd.55 

2.4 Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt till återanställning gäller även för arbetstagare som är 
tidsbegränsat anställda och som inte har fått fortsatt anställning på grund av 
arbetsbrist enligt 25 § LAS. Arbetstagare som har fyllt 67 år är dock 
undantagna från företrädesrätt.56 För att en arbetstagare skall kvalificeras för 
företrädesrätt krävs att denne varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt 
mer än tolv månader de senaste tre åren. Företrädesrätten för tidsbegränsat 
anställda gäller från det att arbetsgivaren lämnat eller skulle ha lämnat 
besked om att anställningen inte kommer att fortsätta till dess att nio 
månader har förflutit.57 För säsongsanställda gäller en kvalifikationstid på 
sex månader under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller då från det att 
besked lämnats eller skulle ha lämnats till dess att nio månader förflutit från 
den nya säsongens början. För att en arbetstagare skall kunna göra gällande 
företrädserätt måste denne vidare anmäla anspråk efter att arbetsgivaren 

                                                
51 Prop. 2006/07:111 s. 24f. 
52 Se 5 § 1st. 4p. LAS 
53 Prop. 2005/06:185 s. 48f. 
54 Lunning, s. 271f. 
55 Prop. 2006/07:111 s. 29f. 
56 Se 33 § LAS 
57 Se 15 och 25 §§ LAS 
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lämnat besked om företrädesrätt.58 Vidare så måste arbetstagaren alltid ha 
tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 
 
Företrädesrätten gäller när arbetsgivaren nyanställer, vilket innebär att den 
inte kan göras gällande när det sker en befordran eller omplacering av en 
redan anställd arbetstagare. Företrädesrätten kan inte heller göras gällande 
när en provanställd får fortsatt anställning. Arbetsgivaren är vidare fri att 
organisera sin verksamhet så att företrädesrätten inte kan göras gällande, så 
länge denne inte handlar otillbörligt.59 I AD 2003 nr 4 hade arbetstagare 
sagts upp på grund av arbetsbrist varefter det sedan uppstod behov av 
ytterligare arbetskraft. Detta behov tillgodosåg arbetsgivaren genom 
inhyrning från bemanningsföretag. Av AD:s uttalanden i fallet kan man 
konstatera att det inte finns något generellt förbud mot att hyra in arbetskraft 
trots att det finns uppsagda arbetstagare med företrädesrätt. Det kan dock 
finnas situationer där inhyrning av arbetskraft kan betraktas som ett 
kringgående av företrädesrätten. Detta förutsätter att arbetsgivarens syfte har 
varit att försöka kringgå lagen samt att denne handlat otillbörligt i det 
enskilda fallet. I det aktuella fallet ansågs inhyrningen vara rimlig. Detta 
berodde dels på att arbetsgivaren inte ansåg det ekonomiskt försvarbart att 
tillsvidareanställa de företrädesberättigade, samt beroende på att 
fackföreningen nekat erbjudande om visstidsanställningar. 

2.5 Övriga regler 

En kollektivavtalsbunden arbetsgivare som träffar ett avtal med en 
arbetstagare om tidsbegränsad anställning inom kollektivavtalets 
tillämpningsområde skall snarast underrätta den lokala fackliga 
organisationen om detta, med undantag för anställningar som är kortare än 
en månad.60 Detta gäller även för oorganiserade arbetstagare eller 
arbetstagare som tillhör en annan organisation. Syftet med denna regel är att 
om det finns anledning att ifrågasätta lagligheten av en tidsbegränsad 
anställning så skall fackföreningen på ett tidigt skede få möjlighet att 
ingripa.61 
 
Enligt 15 § måste en arbetsgivare som inte avser att ge en tidsbegränsat 
anställd arbetstagare fortsatt anställning vid avtalstiden slut meddela 
arbetstagaren om detta minst en månad före avtalstidens utgång. En 
förutsättning är dock att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren mer 
än 12 månader under de senaste tre åren. Är anställningen så kort att besked 
inte kan lämnas en månad i förväg skall så skall besked lämnas vid 
anställningens början. För att säsongsanställda ska ha rätt till besked enligt 
ovan gäller att de måste ha varit anställda i sex månader under de senaste två 
åren.62 I besked enligt 15 § skall arbetsgivaren lämna uppgifter om vilka 
åtgärder arbetstagaren behöver vidta om denne vill föra talan om att 
                                                
58 Se 27 § LAS 
59 Lunning, s. 668f. 
60 Se 28 § LAS 
61 Lunning, s. 700 
62 Se 15 § 2 st. LAS 
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anställningen skall förklaras gälla tills vidare eller yrka på skadestånd. 
Vidare så har arbetstagaren rätt till skälig ledighet från anställningen med 
bibehållna anställningsförmåner för att söka arbete. Enligt 30a § så skall en 
arbetsgivare som ger besked enligt 15 § samtidigt varsla den lokala 
arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Organisationen och 
arbetstagaren har då rätt till överläggning om beskedet. Enligt 6f § skall 
arbetsgivare meddela tidsbegränsat anställda arbetstagare om lediga 
tillsvidareanställningar och provanställningar. 

2.6 Möjligheter att föra talan mot otillåtna 
visstidsanställningar 

2.6.1 Domstols förklaring om att 
anställningsavtal skall gälla tills vidare 

Vill en arbetsgivare anställa någon för begränsad tid måste han normalt 
klargöra detta för arbetstagaren senast vid anställningstillfället. Försöker 
arbetsgivaren i efterhand omvandla en anställning till en tidsbegränsad 
anställning kan detta vara att jämföra med uppsägning.63 I sistnämnda fall 
kan arbetstagaren yrka på att få uppsägningen ogiltigförklarad enligt 34 § 
LAS.  
 
Den huvudsakliga sanktionen mot otillåtna tidsbegränsade anställningar 
ligger i att en arbetstagare kan få en sådan anställning omvandlad till en 
tillsvidareanställning. Har tidsbegränsad anställning ingåtts på ett otillåtet 
sätt, dvs. avvikit från formerna i 5 och 6 §§, kan arbetstagaren föra talan om 
att anställningen skall förklaras gälla tills vidare enligt 36 § LAS. Det skall 
förtydligas att 36 § LAS inriktar sig på otillåten tidsbegränsad anställning 
enligt 4 §. För att anställningen skall omvandlas till en tillsvidareanställning 
krävs antingen ett domslut eller ett avtal mellan parterna. Detta förfarande 
skiljer sig alltså från det automatiska förfarandet i 5 § 2 st. Införandet av det 
sistnämnda systemet kan också sägas ha förminskat betydelsen av 36 §.64 

2.6.2 Allmänna rättsgrundsatser 
Det torde också vara teoretiskt möjligt att angripa otillåtna tidsbegränsade 
anställningar med hjälp av allmänna rättsgrundsatser rörande kringgående 
av LAS. Det skall dock sägas att bevissvårigheterna för en arbetstagare som 
hävdar att arbetsgivaren gjort sig skyldig till ett kringgående av lag torde 
vara mycket stora. 
 
Arbetsdomstolens domar AD 1986 nr 144 och 50 samt AD 1995 nr 8 
behandlar påstådda kringgående av lag. I de två första fallen konstaterar 
arbetsdomstolen att det skulle vara stötande och från rättslig synpunkt 
oriktigt att låta ett kringgående av lag passera. Arbetsdomstolen konstaterar 
                                                
63 Bylund, s. 50f. 
64 Lunning, s. 745 f. 
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dock vidare att, med anledning av de rättsliga konsekvenserna föranledda av 
ett konstaterande om kringgående av lag, de åtgärder som påstås utgöra ett 
kringgående blir styrkta och att dessutom syftet med åtgärderna måste antas 
ha varit att undgå tillämpning av de aktuella lagreglerna. Dessutom måste 
det krävas att handlandet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda 
fallet framstår som otillbörligt. I det sistnämnda fallet ansågs det agerandet 
att ett företag vid en företagsöverlåtelse kunnat handplocka anställda ur 
överlåtelseföretaget på den grunden att uppsägningarna senarelades inte 
utgöra ett otillbörligt kringgående av företrädesrättsreglerna i 25 § LAS. Det 
faktum att en arbetsgivare utnyttjat en begränsning i en lagregels 
tillämpningsområde kunde inte ensamt utgöra ett otillbörligt utgående. 
Arbestdomstolen hänvisade till de två fallen ovan. 

2.7 Kollektivavtal 

Som nämnts ovan förekommer det kollektivavtal på arbetsmarknaden som 
både utvidgar och begränsar LAS regler. I följande avsnitt kommer jag att 
undersöka några exempel från arbetsmarknaden. Jag har undersökt två avtal 
på det privata tjänstemannaområdet, ett på LO-området samt det kommunala 
allmänna bestämmelser (AB). 
 
I Arbetsgivarföreningen Sveriges kommuner och landstings huvudavtal 
ingår allmänna bestämmelser med anställningsvillkor. Grunderna för 
anställning är de samma som i LAS och avtalet innehåller en närmare 
redogörelse för provanställning och vikariat. Redogörelsen för vikariat är 
dock inte avsedd att inskränka LAS reglering vilket uttryckligen står i 
avtalet. För att provanställning skall få ingås krävs att arbetsgivaren finner 
det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter men i övrigt är 
regleringen den samma som i LAS. För att en provanställning skall få ingås 
enligt LAS krävs i princip endast att arbetsgivaren har en prövoavsikt vilket 
får anses vara ett lägre krav än det i AB.65 
 
I Teknikavtalet ingånget mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket 
Metall (IF Metall) finns ett krav på skriftlighet för visstidsavtal. Detta skiljer 
sig från LAS som inte har något formkrav vad gäller ingångna 
anställningsavtal. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om 
visstidsanställning, utan stöd av lokal överenskommelse, för minst en månad 
och högst 12 månaders anställningstid. Med stöd av lokal överenskommelse 
kan man också träffa avtal som medför att arbetstagaren kommer att vara 
visstidsanställd mer än 12 månader under en treårsperiod.66 
 
I Tjänstemannaavtalen slutet mellan Stål och Metallarbetsgivarförbundet 
och Unionen inom tillverkningsindustrin finns en reglering som liknar den i 
5 § 1 st. LAS med det undantaget att säsongsanställning inte finns 

                                                
65 Allmänna Bestämmelser (2012-01-01) ingående i HÖK10 kap. 2 § 4 (finns att hämta på 
skl:s hemsida) 
66 Teknikavtalet IF Metall (1 februari  2012-31 Mars 2013) 9 § (finns att hämta på 
teknikföretagens hemsida) 
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tillgänglig. Avtalets omvandlingsregel är också den uppbyggd på samma 
sätt som i 5 § 2 st. LAS med vissa skillnader. För att få en allmän 
visstidsanställning eller ett vikariat omvandlat till tillsvidareanställning 
krävs att man under en femårsperiod arbetat tre år i respektive 
anställningsform, de är alltså oberoende av varandra. Vidare så finns det en 
omvandlingsregel avseende båda allmän visstidsanställning och vikariat 
tillsammans som innebär att anställningen går över till en 
tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden är längre än 
fyra år under en femårsperiod. Den sistnämnda regeln överensstämmer i 
princip med LAS om man tittar i förarbetena medan den första utgör en 
utvidgning av möjligheterna att anställda för begränsad tid.67 
 
Tjänstemannaavtalen slutet mellan Svensk Handel och Unionen inom 
handeln innehåller en reglering av tidsbegränsad anställning som liknar 
”katalogen” som fanns innan ändringarna i LAS trädde i kraft 2007. Det 
innebär bl.a. att visstidsanställning med anledning av arbetets särskilda 
beskaffenhet finns kvar liksom visstidsanställning vid tillfälliga 
arbetsstoppar. Avtalet har inga omvandlingsregler.68      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
67 Tjänstemannaavtalen slutet mellan Stål och Metallarbetsgivareförbundet och Unionen § 2  
68 Tjänstemannaavtalen slutet mellan Svensk Handel och Unionen § 2  
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3 EU-rätt 

3.1 EU-rättslig bakgrund 

3.1.1 De europeiska rättskällorna 
De europeiska rättskällorna består av primärrätt och sekundärrätt. 
Primärrätten utgörs av de grundläggande fördragen samt 
anslutningsfördragen. Sekundärrätten består främst av förordningar, direktiv 
och beslut. Förordningar är direkt tillämpliga och till alla delar bindande i 
medlemsstaterna, och kan åberopas av enskilda i nationella domstolar. 
Direktiv å andra sidan riktar sig till medlemsstaterna och måste till skillnad 
från förordningar implementeras i de nationella rättsordningarna. 
Medlemsstaterna kan själva välja tillvägagångssätt för genomförandet69 men 
resultaten som direktiven stadgar skall uppnås.70 De är dessutom skyldiga 
att ”vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av 
unionens institutioners akter.”71 

3.1.2 Allmänt om EU-arbetsrätt och 
sysselsättningspolitik 

Arbetsrättsliga regleringar finns i stor omfattning inom EU-rätten. 
Regleringarna är ofta minimibestämmelser, innebärande att 
medlemsstaterna endast behöver nå upp till en viss rättslig nivå, och täcker 
endast vissa delar av arbetsrätten. De viktigaste grundläggande reglerna rör 
t.ex. den fria rörligheten för personer samt koordineringen av sociala 
trygghetssystem. Arbetsrättsliga regler syftar ofta till att ge ökad 
anställningstrygghet, löneskydd och jämställdhet.72 Majoriteten av den 
arbetsrättsliga regleringen sker i form av sekundärlagstiftning, framförallt 
direktiv. Själva lagstiftningsprocessen sker dels genom att kommissionen 
föreslår lagstiftning som rådet och parlamentet antar, dels genom en 
kollektiv metod som kallas den sociala dialogen.73 
 
Genom den sociala dialogen har de europeiska sociala parterna givits en 
möjlighet att påverka arbetsrätten på EU-nivå. Parterna har möjligheten att 
förhandla fram ramavtal som sedan rådet kan upphöja till EU-rättslig 
lagstiftning.74 Ramavtalen kan också implementeras i enlighet med 

                                                
69 Se art 288 FEUF. 
70 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2010. s. 28, 31f. 
71 Art. 4.3 st. 2 EUF. 
72 Bernitz, s. 386. 
73 Barnard, Catherine, EC employment law, 3 ed., Oxford University Press, Oxford, 2006. s. 
62. 
74 Barnard, s. 88f. 
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medlemsstaternas och arbetsmarknadens praxis.75 ETUC, CEEP och 
UNICE76 är några av de europeiska sociala parterna. The European Trade 
Union Confederation (ETUC) representerar arbetstagare och ingår gör bl.a. 
LO, TCO och SACO från svenskt håll. The European Centre of Enterprises 
with Public Participation (CEEP) representerar offentliga företag och 
arbetsgivare och bl.a. Arbetsgivarverket ingår. The Union of Industrial and 
Employers’ Confederation of Europe (UNICE) representerar privata 
arbetsgivare och ingår gör bl.a Svenskt Näringsliv.77 
 
Sysselsättningen uppmärksammades på 90-talet som en av EU:s viktigaste 
frågor. Riktlinjerna för strategin lanserades först på EU-toppmötet i 
Luxembourg 1997 och består i anställningsbarhet, anpassningsbarhet, 
entreprenörskap och jämställdhet. Arbetsmarknadens parter fick en viktig 
roll i syftet att främja anpassningsbarheten genom att förhandla fram avtal 
för att öka flexibiliteten på arbetsmarknad men samtidigt med fokus på 
säkerhet.78 När sedan Lissabonstrategin antogs år 2000 var målet att göra 
EU världsledande på konkurrenskraft och dynamisk ekonomi med fler och 
bättre arbeten, högre social sammanhållning och en hållbar ekonomisk 
utveckling. Lissabonstrategins mål kunde dock inte uppnås bl.a. på grund av 
den ekonomiska krisen 2009-2010. EU:s nya strategi för sysselsättning är 
Europa 2020 och dess strategi bygger smart tillväxt, hållbar tillväxt och 
inkluderande tillväxt.79 
 
I samband med lanseringen av sysselsättningsstrategin presenterades den 
öppna samordningsmetoden. Metoden går ut på att medlemsstaterna sätter 
upp gemensamma politiska mål som sedan förhoppningsvis skall 
genomföras genom nationella åtgärder. Metoden används på områden där 
EU har liten kompetens, och har inte minst använts inom ramen för EU:s 
gemensamma sysselsättningspolitik. Rekommendationer och riktlinjer i 
detta sammanhang är inte rättsligt bindande men ligger ändå som ett 
politiskt tryck från EU:s institutioner.80 
 
En central del i EU:s sysselsättningspolitik är flexicurity, som rör en 
kombination av flexibilitet och säkerhet på arbetsmarknaden. Flexibilitet på 
arbetsmarknaden handlar om förekomsten och utvecklingen av de flexibla, 
eller atypiska, anställningarna så som deltidsarbete och visstidsarbete.81  
Acceptansen för dessa anställningsformer har ökat under 90 och 2000-talet. 
Deltids och visstidsdirektivet kan ses som reflektioner av denna ökade 

                                                
75 Barnard, s. 90 
76 Numera BUSINESSEUROPE. 
77 Bernitz, s. 392 
78 Rönnmar, Mia & Numhauser-Henning, Ann, EU, sysselsättningsstrategin och flexicurity, 
s. 409f. i Moëll, Christina, Persson, Vilhelm & Wenander, Henrik (red.), Festskrift till 
Hans-Heinrich Vogel, Juristförlaget, Lund, 2008 
79 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 
83f. 
80 Nyström, s. 85 
81 KOM (2007) 359 Final, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions s. 5. 
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acceptans av atypiskt arbete. Detta med anledning av att direktiven har som 
syfte att dels öka skyddet för arbetstagare med atypiska anställningar dels 
främja flexibiliteten på arbetsmarknaden.82 

3.1.3 Kollektivavtal 
Kollektivavtalen utgör en central arbetsrättslig källa i Sverige men inte desto 
mindre så har EU-domstolen underkänt kollektivavtal som 
implementeringsmetod. Detta beror på att de rättigheter som direktiven ger 
måste garanteras alla som omfattas av dem.83 En metod som EU-domstolen 
godkänner är att allmängiltigförklara kollektivavtalen, men denna möjlighet 
finns inte i Sverige. I stället har man i Sverige använt sig av så kallade EU-
spärrar. Detta innebär att lagstiftningen fortfarande är dispositiv i så mening 
att arbetsmarknadens parter kan sluta kollektivavtal, men bara så länge de 
EU-rättsliga reglerna efterlevs.84 Den svenska regleringen av 
visstidsanställningar har inte en EU-spärr till skillnad från vad som gäller 
för EU:s direktiv om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning rörande 
arbetstagarnas skydd vid företagsöverlåtelse och direktivet om 
arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagaren om de regler som är 
tillämpliga på anställningsavtalet.85 

3.2 EU-principen om ”abuse of rights” 

3.2.1 Grundläggande rättsprinciper inom EU 
Grundläggande rättsprinciper är en viktig rättskälla inom EU-rätten vilket 
bygger vidare på en kontinentaleuropeisk rättstradition där allmänna 
rättsprinciper har tillmätts stor betydelse. Det är också så att dess stora vikt 
beror på behovet av att fylla ut de ofullständiga fördragsreglerna för att göra 
EU-rätten mera funktionsduglig. De grundläggande rättsprinciperna är 
svårplacerade i EU-rättens normhierarki men är närmast att hänföra till 
primärrätten. Detta innebär att sekundärrättslig lagstiftning i strid med en 
allmän rättsprincip får stå tillbaka. Denna utslående funktion kan 
principerna också ha vad gäller nationell lagstiftning som inverkar på EU-
rättens område.86 
 
Rättsprinciperna har sin grund i medlemstaternas rättstraditioner 
innebärande att en princip måste ha visst stöd hos medlemsstaterna. Härvid 
är det tillräckligt att principen har stöd i en majoritet av medlemsstaterna. 
Principerna är tvingande för medlemsstaterna och underkastade domstolens 
tolkningsföreträde samt kan användas vid såväl tolkning av rättsregler som 
vid utfyllnad av lag.87 

                                                
82 Rönnmar, s. 414f. 
83 Se bl.a. 91/81 1982 s 2133 och 131/84 1985 s 3531 (Kommissionen mot Italien) 
84 Bernitz, s. 389f. 
85 Se 2 § 4 st. LAS 
86 Bernitz, s. 105f. 
87 Bernitz, s. 106. 
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3.2.2 ”Abuse of rights” 
Med anledning av senare utveckling av EU-domstolens praxis på främst 
skatteområdet har det diskuterats i doktrinen om det numera finns en 
generell EU-rättslig princip angående missbruk av rättigheter. Eftersom min 
uppsats handlar om missbruk av tidsbegränsad anställning så kan det vara 
relevant att se vilken syn EU-domstolen har på missbruk av rättigheter och 
kringgående av lag. 
 
Utvecklingen av EU-rättens praxis på detta område följer av en ökande 
medvetenhet hos enskilda personer, företag och medlemstaterna om att EU-
rättigheter så som exempelvis fri rörlighet kan utnyttjas för att tillgodogöra 
sig rättsliga fördelar. Medlemstaterna har i och med doktrinen om ”abuse of 
rights” tillerkänts en möjlighet att stoppa sådana aktiviteter, EU-rätten skall 
inte användas i ett otillbörligt syfte. Men principen innebär också en 
begräsning för medlemstaterna i det att anti-missbrukslagstiftningen inte får 
gå hur långt som helst. Medlemstaterna kan inte helt låtas eliminera 
verkningarna av EU-rätten på grund av detta missbruk. Förutom principens 
verkan när medlemstaterna agerar mot sina egna medborgare så har det 
också diskuterats om den kan användas emellan enskilda men rättsläget är 
än så länge oklart.88 
 
Ett av de första rättsfallen från EU-domstolen som berör ämnet ”abuse of 
rights” var Van Binsbergen. Fallet handlade om den fria rörligheten för 
tjänster men vissa uttalanden i domen kan sägas ge uttryck för en början på 
en ny allmän rättsprincip inom EU. I fallet hade van Binsbergen utsett en 
nederländsk rättslig företrädare att företräda honom i nederländskt domstol. 
Denne företrädare flyttade dock senare under processens gång till Belgien 
vilket innebar att denne enligt den nederländska lagstiftningen inte längre 
fick agera som företrädare i den aktuella domstolen.89 Frågan gällde 
tolkningen av artiklarna 59 och 60 EG, nuvarande artiklarna 56 och 57 
FEUF, om fri rörlighet för tjänster och om den nederländska lagstiftningen 
stod i förening med de artiklarna. EU-domstolen konstaterade att artiklarna 
förbjöd en lagstiftning som ställde upp krav grundat på nationalitet eller att 
personen skall ha sin hemvist i staten där tjänsten tillhandahålls.90 Men 
däremot ansågs det inte vara oförenligt med fördraget att ställa särskilda 
krav på den som tillhandahåller tjänster, med hänsyn till 
tjänsteprestationernas särskilda beskaffenhet, om kraven är grundade på 
yrkesregler som motiveras av allmänintresse särskilt i form av regler om 
organisation, kvalifikation, yrkesetik, kontroll och ansvar när tjänstens 
utövare annars skulle undslippa reglerna.91 EU-domstolen ansåg vidare att 
en medlemsstat måste kunna uppställa hinder mot utnyttjande av reglerna 
om fri rörlighet för tjänster av personer som tillhandahåller tjänster helt eller 
huvudsakligen riktade mot ursprungslandets territorium i syfte att undslippa 
                                                
88 Engsig Sørensen, Karsten, Abuse of rights in community law: A principle of substance or 
merely rhetoric? Common Market Law Review, Volume 43/2, 2006, s. 423ff. 
89 Case 33/74 Van Binsbergen  p. 1-4 
90 Van Binsbergen p. 10-11 
91 Van Binsbergen p. 12 
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de yrkesregler som annars hade varit tillämpliga för honom.92 Det var dock 
förutsatt att sådana regler måste vara objektivt motiverade på så sätt att 
tillhandahållandet av tjänster i landet måste vara underkastade någon form 
av kvalifikation eller yrkesreglering.93 Man öppnade dock upp för att 
medlemstaterna kunde ställa upp hinder mot tydliga försök av 
privatpersoner att kringgå nationell lag under täckmantel av en 
gemenskapsrättighet.94 
 
Centros gällde en tvist mellan det danskägda Centros Ltd., registrerat i 
Storbritannien, och den danska myndigheten för bolagsregistrering 
angående att Centros blivit vägrad registrering för en filial i Danmark. 
Registreringen hade vägrats på den grunden att Centros, som inte bedrev 
någon faktisk verksamhet i Storbritannien, i själva verket ville etablera hela 
sin verksamhet i Danmark och kringgå de danska reglerna för betalning av 
ett minsta belopp om 200 000 danska kronor för registrering. Centros 
hänvisade i tvisten vid den nationella domstolen till etableringsfriheten i EU 
som stöd för sin rätt att bilda en filial i Danmark. Frågan vid EU-domstolen 
gällde tolkningen av artiklarna 52, 56 och 58 EG, nuvarande 49, 50 och 54 
FEUF, rörande etableringsfriheten i EU. Domstolen konstaterade först att ett 
förfarande likt det i fallet utgör ett hinder mot etableringsfriheten.95 Men 
man påpekade också att medlemstaterna enligt EU-domstolens praxis, man 
hänvisade bl.a. till van Binsbergen, kan vidta åtgärder för att förhindra att 
personer kringgår en nationell reglering under täckmantel av de rättigheter 
personerna har enligt EU-rätten. Medlemstaterna måste då dock beakta det 
syfte som gemenskapsrätten grundar sig på.96 Angående frågan om Centros 
agerande kunde ses som ett missbruk av EU-rätten konstaterade EU-
domstolen att det faktum att en person som önskar starta ett företag gör det i 
det land som han tycker har den förmånligaste bolagslagstiftningen och 
sedan startar filialer i andra medlemstater inte ensamt kan utgöra ett 
missbruk av etableringsfriheten.97 Att inte registrera det danska företaget 
stod alltså principiellt i strid med artiklarna 52 och 58 EG, nuvarande art 49 
och 54 FEUF, därför att det förhindrade friheten att sätta upp filialer i andra 
medlemsstater vilket artiklarna i fråga speciellt garanterar.98 EU-domstolen 
hade sedan att ta ställning till om de danska reglerna kunde godtas på någon 
annan grund. Den danska myndigheten menade att regleringen med ett krav 
på lägsta aktiekapital motiverades med ett allmänintresse bestående i skydd 
för borgenärer och att det därför var godtagbart att neka registrering i det 
aktuella fallet.99 EU-domstolen ansåg inte att regleringen var ändamålsenlig 
eftersom att företaget, om det hade bedrivit verksamhet i Storbritannien, 
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94 la Feria, Rita de, Prohibition of abuse of (community) law: the creation of a new general 
principle of EC law through tax, Common market law review, Volym 45/2, 2008., s. 400 
95 C-212/97 Centros Ltd p. 21-22 
96 Centros Ltd p. 24-25 
97 Centros Ltd p. 27 
98 Centros Ltd p. 30 
99 Centros Ltd p. 32-34 



 25 

hade kunnat bilda en filial i Danmark med ett lägre aktiekapital. Detta hade 
varit en lika stor risk för borgenärerna menade EU-domstolen.100 
 
I Emsland-Stärke ställde EU-domstolen upp kriterier för fastställandet av ett 
missbruk av rättigheter. Fallet gällde en tvist mellan Emsland-Stärke och 
HZA huruvida Emsland-Stärke hade rätt till fast exportbidrag, enligt 
kommissionens förordning nr 2730/79101, för export till Schweiz av 
potatisstärkelsebaserade och vetestärkelsebaserade produkter.102 Emsland-
Stärke levererade varorna till två företag i Schweiz vilka var belägna på 
samma adress och hade samma ledning och företrädare. I en senare 
genomförd undersökning av de tyska tullmyndigheterna framgick det att 
omedelbart efter det att varorna hade släppts fria på den Schweiziska 
marknaden hade de transporterats tillbaka till Tyskland i oförändrat skick 
och med samma transportmedel genom en extern gemenskapstransitering. 
Med anledning av detta krävde HZA tillbaka de beviljade exportbidragen.103 
EU-domstolen konstaterade att de formella kraven för beviljande av fast 
exportbidrag enligt förordning 2730/79 var uppfyllda.104 Man ansåg dock 
att, med tanke på att missbruk av rättigheter misstänktes föreligga, det fanns 
anledning att utreda huruvida förordningen utgör hinder för återkrav av ett 
redan beviljat exportbidrag.105 Härvid konstaterar EU-domstolen att 
gemenskapsbestämmelser enligt praxis inte kan utsträckas till att omfatta 
missbruk från näringsidkares sida.106 Sedan uppställdes kriterier för 
missbruk bestående i en objektiv och en subjektiv del. Objektivt sett måste 
det enligt förhållandena i målet framgå att målsättningen med den aktuella 
gemenskapsbestämmelsen inte har uppnåtts trots att de villkor som 
bestämmelsen uppställer formellt är uppfyllda.107 Det subjektiva kriteriet 
består i att det måste föreligga en avsikt att erhålla en gemenskapsrättslig 
förmån genom att konstruera omständigheterna för att få förmånen. Kan det 
bevisas att gemenskapsexportören agerat i samförstånd med importören i 
tredje land så tyder detta på att en sådan avsikt föreligger.108 Vidare 
konstaterar EU-domstolen att återbetalningsskyldigheten inte skall ses som 
en sanktion om missbruk anses föreligga, utan den blir bara en konsekvens 
av att bidraget har utbetalats utan grund och att därmed återbetalning är 
motiverad.109 Det faktum att varan vidareförsåldes av köparen i Schweiz, 
innan den återimporterades, till ett företag med personliga och ekonomiska 
band till köparen talade för att transaktionen var konstruerad.110 Tillslut kom 
domstolen fram till att en gemenskapsexportör alltså kan frånkännas rätt till 
export om missbruk av rättigheter föreligger på så sätt som 
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omständigheterna i fallet. Men det är upp till de nationella domstolarna att 
avgöra om missbrukskriterierna är uppfyllda.111 
 
Fallet C-413/01 Franca Ninni-Orasche gällde den fria rörligheten för 
arbetstagare. Den fria rörligheten för arbetstagare innebär att all 
diskriminering av arbetstagarna från medlemsstaterna på grund av 
nationalitet skall upphöra med avseende på anställning, lön och övriga 
anställningsvillkor.112 Ninni-Orasche, som var italiensk medborgare, hade i 
Österrike nekats utbildningsstöd efter att endast ha haft en två och en halv 
månads tidsbegränsad anställning som servitris.113 Den första frågan som 
EU-domstolen hade att ta ställning till gällde huruvida Ninni-Orache under 
dessa omständigheter kunde anses som arbetstagare i den mening som 
dåvarande art 48 EG stadgade, samt vilken betydelse det i detta 
sammanhang hade att hon hade påbörjat anställningen först flera år efter att 
hon hade anlänt till Österrike och att hon kort efter anställningen fått rätt att 
skriva in sig vid ett österrikiskt universitet. Under bedömning var också 
vilken betydelse det hade att Ninni-Orasche hade sökt arbete fram tills 
studierna påbörjades.114 EU-domstolen konstaterade att den som utför ett 
faktiskt och verkligt arbete, med undantag för alltför marginella 
verksamheter, skall anses som arbetstagare. I detta sammanhang har 
personens beteende före och efter anställningsperioden ingen betydelse. 
Ninni-Orasche kunde därför anses som arbetstagare.115 Den andra frågan 
gällde huruvida Ninni-Orasche kunde anses ha blivit arbetslös frivilligt när 
hennes tidsbegränsade anställningsavtal upphörde. EU-domstolen 
konstaterade att en medborgare i en annan medlemstat som efter fullgjord 
yrkesverksamhet i värdmedlemsstaten där inleder yrkesutbildning skall 
behålla sin status som arbetstagare. Så länge det finns en kontinuitet mellan 
yrkesverksamheten och utbildningen kan arbetstagaren komma i åtnjutande 
av samma sociala och skatterättsliga förmåner som landets egna 
medborgare. Detta kontinuitetsvillkor gäller dock inte om arbetstagaren 
blivit arbetslös ofrivilligt och blivit tvungen att omskola sig.116 EU-
domstolen konstaterade också att detta system inte får leda till att 
medborgare i en medlemsstat beger sig till en annan medlemsstat enbart i 
det syftet att kunna omfattas av systemet för studiestöd i det landet efter en 
kort arbetsperiod. Enligt EU-domstolen skall inte gemenskapsrätten 
tillämpas på ett sådant missbruk.117 Härvid uttalade domstolen att sådana 
omständigheter som att Ninni-Orasche efter anställningen hade upphört fick 
rätt att söka till österrikiska universitet samt sökt nytt arbete inte hade 
betydelse för avgörandet huruvida arbetslösheten hade ingåtts frivilligt. De 
kunde dock ha betydelse för bedömningen av om Ninni-Orasche utövade en 
kort yrkesverksamhet enbart i syfte att senare erhålla studiestöd. EU-
domstolen lade till att det bör beaktas att Ninni-Orasche förefaller ha begett 
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sig till Österrike för att bosätta sig med sin make som var österrikisk 
medborgare och inte enbart i syfte att erhålla studiestöd, och att hon vistades 
i landet lagligen. Man ansåg dock att det var upp till den nationella 
domstolen att avgöra frågan men konstaterad att det att den tidsbegränsade 
anställningen tagit slut inte nödvändigtvis behöver innebära att hon blivit 
arbetslös frivilligt.118 Domstolen gav alltså här uttryck för, även om man 
lämnade över frågan till den nationella domstolen, att missbruk inte 
förelåg.119 
 
Halifax berörde appliceringen av ”abuse of rights” på tolkningen av ett 
skattedirektiv. I fallet hade företag ingående i Halifaxgruppen nekats avdrag 
för mervärdesskatt på grund av påstådd skatteplanering.120 
Omständigheterna i målet var komplicerade men planen gick bl.a. ut på att 
låta ingå en serie låne och entreprenadsavtal inbördes med varandra för att 
sedan låta entreprenaderna utföras av oberoende entreprenörer. På detta sätt 
kunde man sammantaget få en skattelättnad. En fråga som EU-domstolen 
hade att ta ställning till var huruvida direktivet skulle tolkas så att avdrag för 
mervärdesskatt inte kunde ske när rättsmissbruk förelåg.121 EU-domstolen 
konstaterade att tillämpningen av gemenskapsbestämmelser inte kan 
utsträckas till att omfatta förfarandemissbruk från en näringsidkares sida 
samt att denna princip var tillämplig även på mervärdesskatteområdet.122 
För att förfarandemissbruk skulle föreligga så krävdes det att även om 
villkoren i direktivet och den lagstiftning som skall införliva direktivet 
formellt sett har uppfyllts, transaktionerna fick till följd att en skattefördel 
uppstod som strider mot direktivets syfte.123 Det skall dessutom framgå av 
de objektiva omständigheterna att transaktionernas huvudsakliga syfte varit 
att uppnå en skattefördel. Vidare så ankommer det på de nationella 
domstolarna att avgöra om missbruk föreligger.124 För att fastställda de 
ifrågavarande transaktionernas verkliga innehåll och innebörd kan 
domstolen ta hänsyn till huruvida transaktionerna är helt konstruerade och 
vilka rättsliga, ekonomiska och personliga samband som föreligger mellan 
de aktörer som är delaktiga i skatteplaneringen.125 EU-domstolen kom alltså 
fram till att direktivet skall tolkas så att det utgör hinder för den 
skattskyldige att göra avdrag för mervärdesskatt när de transaktioner som 
ligger till grund för rätten utgör ett förfarandemissbruk.126 
 
Cadbury Schweppes gällde en tvist mellan å ena sidan Cadbury Schweppes 
plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd och å andra sidan 
”Commissioners of Inland Revenue” rörande beskattning av Cadbury 
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Schweppes Overseas för vinster som ett dotterbolag i Irland inbringat. 
Enligt den brittiska lagstiftningen i fråga så skulle vinsten i ett CFC-bolag, 
innebärande ett utländsk bolag som ägs till mer än hälften av det i landet 
hemmahörande bolaget, hänföras till bolaget i ursprungslandet som 
beskattas för denna vinst, dock med rätt till avdrag för den skatt som CFC-
bolaget erlagt. Lagstiftningen är tillämplig när CFC-bolaget beskattas med 
lägre beskattningsnivå.127 Det fanns dock vissa undantag bestående i bl.a. ett 
motivtest innefattandes två kumulativa villkor. För det första måste bolaget 
kunna visa att skatteminskningen, om den överstiger ett visst belopp, inte 
var det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med 
transaktionerna. För det andra så skall bolaget visa att den huvudsakliga 
anledningen till att CFC-bolaget bildades inte var att minska skatten i 
förenade kungariket genom undanhållande av vinster, vilket anses föreligga 
när det rimligen kan antas att en person hemmahörande i förenadekungariket 
skulle ha uppburit vinsten.128 EG-domstolen prövade lagstiftningen mot art 
43 och 48 EG, nuvarande art 49 och 54 FEUF, om etableringsfrihet.129 
Innan man gjorde den prövningen besvarade dock domstolen frågan 
huruvida förfarandet att ett bolag i en medlemsstat bildar och tillskjuter 
kapital till ett bolag i en annan medlemsstat med det enda syftet att åtnjuta 
landets lägre beskattningsnivå utgör ett missbruk av etableringsfriheten. EU-
domstolen konstaterade att ett sådant förfarande inte i sig utgjorde ett 
missbruk av etableringsfriheten.130 EU-domstolen gick sedan över till frågan 
om den brittiska CFC-lagstiftningen stred mot etableringsfriheten. EU-
domstolen kom fram till att lagstiftningen var en inskränkning av 
etableringsfriheten eftersom den faktiska skillnad i behandling för företag 
med dotterbolag som omfattades av CFC-lagstiftningen kunde hindra 
sådana bolag från att etablera sig utomlands.131 En sådan inskränkning 
kunde enligt EU-domstolen endast vara motiverad när den specifikt avser 
rent konstlade upplägg som görs i kringgåendesyfte.132 EU-domstolen hade 
sedan att bedöma, efter att man konstaterat att den brittiska lagstiftningen 
var ändamålsenlig, huruvida lagstiftningen gick utöver vad som krävdes 
enligt ändamålet. Härvid konstaterades att lagstiftningen för att den skall 
överrensstämma med gemenskapsrätten inte kan medföra beskattning när 
bildandet av ett CFC-bolag har en ekonomisk förankring, oavsett om det 
även finns skattebetingade skäl för bildandet.133 Vad gäller kriteriet ”rent 
konstlat upplägg” så konstaterar domstolen att en lagstiftning med rent 
subjektiva kriterier inte räcker i detta avseende. Det måste finnas ett 
objektivt element som kan avgöra huruvida CFC-bolaget har en faktisk 
etablering eller inte och om det bedriver någon faktisk ekonomisk 
verksamhet eller inte.134 Det var dock upp till den nationella domstolen att 
avgöra frågan.135 
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Här definieras alltså missbruk snävare än i Halifax eftersom domstolen där 
hänvisade till ”det huvudsakliga syftet med transaktionerna”. Samtidigt så 
breddades principen eftersom domstolen lade sådan stor vikt vid det 
artificiella i arrangemanget, vilket inte alls ansågs relevant i exempelvis de 
fall som handlade om fri rörlighet för arbetstagare.136 Fallet kan också sägas 
vidga tillämpningsområdet för principen vilket har att göra med att den 
lagstiftning som var i fråga inte främst inriktade sig på EU-rätten i egentlig 
mening. CFC-lagstiftningens primära syfte är inte att begränsa 
etableringsfriheten utan mera att undgå otillbörlig skatteplanering. På detta 
sätt kan EU-domstolen sägas ha infört en princip om missbruk av lag i 
allmänhet snarare än missbruk av EU-rätt.137 EU-domstolen har alltså skapat 
en allmän rättsprincip som i sig kan användas för att underkänna en 
nationell lagstiftning som inte stämmer överrens med EU-rättens princip om 
missbruk så länge lagstiftningen i fråga håller sig inom EU-rättens 
område.138 

3.2.3 Sammanfattande synpunkter 
EU-domstolen har i sin senaste praxis på området för vad som utgör ett 
missbruk i doktrinen om ”abuse of rights” lägger stor vikt vid att det rör sig 
om en artificiell konstruktion. Ramen för missbruk tycks också vara ganska 
snäv eftersom den inriktar sig på helt artificiella arrangemang.139 Detta torde 
dock kunna ändras eftersom domstolen på andra områden har anlagt ett 
bredare missbruksbegrepp och det verkar vara så att definitionen av 
missbruk varierar beroende på vilket rättsområde det rör sig om.140 
 
Det finns också de som är kritiska till att principen verkligen existerar. 
Doktrinen har kritiserats därför att det råder osäkerhet kring principens 
generalitet, dvs. den är för specifik för att vara en EU-rättslig princip. Det 
faktum att principen mest har åberopats av myndigheter gentemot enskilda 
är också anmärkningsvärt.141 Å andra sidan finns det principer som bara ger 
fördelar till enskilda mot medlemsstater.142 EU-domstolen har också 
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tillämpat principen på vitt skilda delar inom EU-rätten. Detta kanske får 
anses viktigare för principens generalitet än att medlemsstaterna ofta mot 
enskilda kan förlita sig på principen om rättsmissbruk.143 

3.3 Tidsbegränsad anställning i EU 

3.3.1 Introduktion 

3.3.1.1 Den rättsliga utvecklingen av atypiska 
anställningsavtal 

Användningen av atypiska anställningsavtal har ökat i samband med den 
stigande arbetslösheten i hela EU. Samtidigt, under 90 och 2000-talet, har 
regleringen på EU-nivå rörande deltidsarbete, visstidsarbete och 
bemanningsarbete ökat.  Detta har berott på att kommissionen velat främja 
flexibiliteten på arbetsmarknaden. Genom att öka skyddet för atypiska 
anställningsformer kan flexibla anställningar bli mera attraktiva. Samtidigt 
är det viktigt att man hittar rätt balans mellan flexibilitet och 
anställningsskydd.144 
 
Redan 1990 lades det fram tre förslag på direktiv rörande atypiska 
anställningsvillkor. Direktiv 91/383/EEG om hälsa och säkerhet var det 
enda av dem som antogs. Direktivet skall säkerställa att tidsbegränsat och 
tillfälligt anställd personal skall har samma rättigheter rörande hälsa och 
säkerhet som tillsvidareanställda.  1997 förhandlade parterna i den sociala 
dialogen fram ett ramavtal om deltidsarbete som sedan genomfördes genom 
direktiv 97/81/EG om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, 
CEEP och EFS.  Med avtalet ville parterna skapa en allmän ram för att få 
bort diskriminering av deltidsarbetande samt främja utvecklingen av 
arbetstillfällen på deltid på ett sätt som gagnar både arbetstagare och 
arbetsgivare. Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete trädde i 
kraft 10 juli 1999. Direktivet, som även kallas visstidsdirektivet, skall 
redogöras mera ingående för nedan.145 Av inledningen till ramavtalet om 
visstidsarbete framgår att det avtalet inte gäller för arbetstagare som är 
inhyrda från personaluthyrningsföretag.146 Det skulle dröja nio år innan 
rådets direktiv 2008/104/EG om bemanningsarbete trädde i kraft.147 

3.3.1.2 Direktiv 1999/70/EG 
Direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 genomförde det ramavtal som 
slutits mellan ETUC, UNICE och CEEP om visstidsarbete. I avtalet 
presenteras de allmänna principerna och minsta kraven för visstidsarbete 
vars genomförande dock skall anpassas till medlemsstaternas olika behov. 
Syftet var att detta ramverk skulle säkerställa att visstidsanställda 
behandlades likvärdigt med tillsvidareanställda genom att skydda dem mot 
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diskriminering samt att visstidsanställningskontrakt används på en 
acceptabel nivå för både arbetstagare och arbetsgivare. Meningen med 
avtalet var dock inte att förändra det faktum att tillsvidareanställning är 
huvudregel på arbetsmarknaden. Däremot kunde visstidsanställning i vissa 
situationer vara en bra lösning både för arbetsgivare och arbetstagare.148 
 
Ramavtalet om visstidsarbete har ett tvådelat syfte som består i dels att 
förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom applicerandet av principen om 
icke-diskriminering dels att etablera ett ramverk för att förhindra missbruk 
som uppstår ur användandet av upprepade visstidsanställningskontrakt.149 
 
Ramavtalet gäller visstidsanställda som har ett anställningskontrakt eller 
anställningsförhållande enligt definitionerna i lagar, kollektivavtal eller 
praxis i varje medlemstat. Medlemsstaterna kan efter samråd med 
arbetsmarknadens parter bestämma att avtalet inte skall gälla för inledande 
yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar samt anställningskontrakt som 
har ingåtts inom ramen för offentlig eller offentligt finansierad utbildning, 
integrering och program för yrkesomskolning.150 
 
Enligt ramavtalet är en visstidsanställd arbetstagare en person som har ett 
anställningsavtal ingånget direkt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och 
vars längd bestäms av objektiva kriterier så som slutdatum, färdigställandet 
av en uppgift eller med anledning av en särskild händelse.151 
 
 
Av rubriken till klausul 5 i ramavtalet framgår att klausulen reglerar 
åtgärder som medlemsstaterna skall vidta för att förhindra missbruk. 
Klausul 5.1 stadgar att medlemsstaterna skall, där det inte finns likvärdiga 
lagliga åtgärder, vidta minst en av tre beskrivna åtgärder för att förhindra 
missbruk av upprepade visstidsanställningar. Medlemsstaterna skall 
antingen, efter att först ha samrådit med arbetsmarknadens parter, a) införa 
objektiva kriterier för förnyandet av visstidsanställningar eller b) införa en 
övre sammanlagd tidsgräns för upprepade visstidsanställningskontrakt eller 
c) införa en gräns för hur många gånger visstidsanställningar får förnyas. 
Medlemstaterna kan, om så anses lämpligt, själva bestämma definitionen av 
”på varandra följande” och under vilka omständigheter ett avtal skall anses 
gälla tillsvidare.152 

                                                
148 Inledning till ramavtalet om visstidsarbete bilagt Direktiv 1999/70/EG 
149 Klausul 1 i ramavtalet om visstidsarbete bilagt Direktiv 1999/70/EG 
150 Klausul 2 
151 Klausul 3 
152 I doktrinen framfördes det tidigt efter ramavtalets tillkomst uppfattningar om att klausul 
5 mot bakgrund av syftet och målet med ramavtalet i vissa fall kunde kräva att 
medlemsstaterna även införde flera av de uppräknade åtgärderna. Se Vigneau, Christophe 
(red.), Fixed-term work in the EU: a European agreement against discrimination and 
abuse, National Institute for Working Life (Arbetslivsinstitutet), Stockholm, 1999, s. 118ff. 
Den vanligaste uppfattningen är dock att kravet, jämlikt bestämmelsens lydelse, bara gäller 
införande av en åtgärd. Se t.ex. Europeiska Parlamentets tolkning i Resolution on the 
Commission proposal for a council directive concerning the framwork agreement on fixed-
term work, p. 17 
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Arbetsgivare skall informera visstidsanställda arbetstagare om lediga 
tjänster som uppstår på arbetsplatsen för att garantera att visstidsanställda 
får samma möjlighet som andra arbetstagare att få en tillsvidareanställning. 
Arbetsgivare bör dessutom i möjligaste mån underlätta för visstidsanställda 
att få tillgång till fortbildning.153 
 
Ramavtalet hindrar vidare inte medlemsstaterna från att införa mera 
förmånliga åtgärder för arbetstagarnas räkning än avtalet stadgar. 
Ramavtalet kan inte heller utgöra skälig grund för att minska den allmänna 
skyddsnivån som redan finns i medlemsstaten.154 

3.3.2 Överträdelseärendet 

3.3.2.1 Händelseförlopp 
Den 20 juni 2007 anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för 
bristande genomförande av visstidsdirektivet med anledning av ändringarna 
i LAS som trädde i kraft 2007 och 2008. Anmälan rör klausul 5 i ramavtalet 
om visstidsarbete, bifogat till direktivet, angående skydd mott missbruk av 
flera på varandra följande visstidsanställningar samt klausul 8.3 om att 
genomförandet inte får innebära en sänkning av skyddsnivån. TCO menade 
att det skett en urholkning av skyddet mot missbruk av tidsbegränsade 
anställningar på så sätt att allmän visstidsanställning införts och att 
tidsgränserna är generösa. Kombinationen av olika anställningar kunde 
medföra att arbetstagare var tidsbegränsat anställda under avsevärda 
tidsperioder, detta bl.a. beroende på att referensperioden om fem år 
omstartas när man med hjälp av de olika anställningsformerna nått 
femårsgränsen. Som exempel tog TCO bl.a. sex månaders provanställning, 2 
år med vikariat och 2 år med allmän visstidsanställning förutsatt att 
tvåårsgränsen inte nås förstås. Lade man sedan till några månader i 
säsongsanställning så kunde man nå femårsgränsen och det hela kunde 
starta om. Detta överensstämde inte med visstidsdirektivet som stipulerade, i 
ramavtalets klausul 5.1b, en ”övre sammanlagd tidsgräns” för att motverka 
missbruk. 
TCO hävdade också att den svenska implementeringen stred mot 
nonregressionsklausulen i 8.3 ramavtalet. Detta bl.a. med avseende på 
upprepade korta och intermittenta anställningar. För sådana anställningar 
beräknas anställningen efter arbetade dagar, alltså inte kalenderdagar, 
innebärande att tidsgränsen om två år i praktiken kan utvidgas till tre år 
innebärande ett sämre skydd än innan allmän visstidsanställning infördes. 
Vidare så hävdade TCO att även de nya reglerna om vikariat och 
säsongsanställning stred mot klausul 8.3. Allmän visstidsanställning kunde 
likväl som anställningsformen vikariat användas för att ersätta frånvarande 
arbetstagare innebärande att maxtiden i praktiken blir 4 år. 
Säsongsanställningen kritiserades med hänsyn till oklarheten kring vad som 
gäller rörande den anställningsformen samt att trycket mot anställningen 
                                                
153 Klausul 6 
154 Klausul 8 
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kunde komma att öka med hänsyn till att andra former tagits bort, som t.ex. 
tillfälliga arbetsstoppsanställningar. TCO påpekade oklarheten rörande om 
anställningen även gällde ekonomiska säsonger.155 
 
Denna anmälan mynnade så småningom ut i en formell underrättelse från 
kommissionens sida. En formell underrättelse är det första steget mot en 
eventuell fördragsbrottstalan i EU-domstolen.156 Kommissionen kritiserade 
främst Sverige utifrån klausul 5 angående skydd mot missbruk av upprepade 
visstidsanställningar samt avsaknaden av åtgärder rörande 
säsongsanställning och tidsbegränsad anställning för personer som fyllt 67 
år. Man menade att de enda svenska reglerna som hindrar missbruk av 
upprepade visstidsanställningar är tidsgränserna avseende allmän 
visstidsanställning och vikariat. Det faktum att anställningsformerna är 
oberoende av varandra kritiserades också eftersom att det möjliggör 
missbruk. Kommissionen ansåg att Sverige istället kunde införa en 
tvåårsgräns för både allmän visstidsanställning och vikariat, alltså en 
tidsbegränsning av upprepade visstidsanställningar oavsett anställningsform. 
Vidare så kritiserades Sverige för att det inte fanns någon definition eller 
begränsning av säsongsanställning och inte heller några åtgärder för att 
förhindra missbruk av upprepade visstidsanställningar för personer över 67 
år.157 
 
Av regeringens svarsbrev framgick det att regeringen inte godtog 
kommissionens uppfattning. Man menade att de svenska reglerna 
sammantaget gav ett effektivt skydd mot missbruk. I detta skydd 
innefattades bl.a. krav på objektiva skäl för användande av 
visstidsanställningar, regler om automatisk övergång till 
tillsvidareanställning och företrädesrätt till återanställning. Regeringen 
ansåg även att huvudregeln om tillsvidareanställning, regler om 
underrättelse till fackföreningar och varselplikt sammantaget bidrog till att 
det svenska systemet var ett tillräckligt effektivt skydd mot missbruk. Vad 
gäller reglerna om underrättelse till fackföreningar så tyckte man att detta 
var ett skydd mot missbruk på så sätt att fackföreningarna på ett tidigt skede 
får möjlighet att övervaka situationen så att inte missbruk sker. Man 
påpekade också att klausul 5 i ramavtalet fastställer ett allmänt mål för 
medlemstaterna som går ut på att förhindra missbruk av på varandra 
följande visstidsanställningar. Medlemstaterna ges emellertid själva rätt att 
bestämma med vilka medel som målet skall uppnås, dvs att avgöra, med 
hänsyn till behovet i vissa branscher och/eller till kategorier av arbetstagare, 
huruvida en eller flera av de åtgärder som uppräknas i klausul 5 skall införas 
eller om redan existerande likvärdiga lagliga åtgärder skall användas. 
Regeringen höll med kommissionen om att Sverige inte har infört ett system 
med en sammanlagd yttersta tidsgräns för upprepade tidsbegränsade 

                                                
155 Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya regler om visstidsanställningar i 
Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 
156 Historik TCOs EU-anmälan visstid/LAS p 1-16 
157 Europeiska kommissionens formella underrättelse till Sverige  
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anställningar oavsett anställningsform men framhöll att visstidsdirektivet 
inte uttryckligen stadgar ett sådant krav. 
Regeringen menade också att kommissionens resonemang var alltför 
teoretiskt och att det gällde att se till hur systemet som helhet fungerar i 
praktiken. Skulle det röra sig om ett sådant missbruk som kommissionen 
hänvisar till så skulle det med stor sannolikhet förbjudas i en 
domstolsprövning redan med gällande regler. Svenska domstolar är skyldiga 
att tolka den svenska rätten EU-konformt. Skulle man införa det förslag som 
kommissionen föreslår om två års tidsgräns i allmän visstidsanställning och 
vikariat så kunde den balans mellan hinder mot missbruk och en ökning av 
sysselsättningen som regeringen strävat efter rubbas. 
Vad gällde kommissionens argument rörande säsongsanställning så påpekar 
regeringen att det följer av säsongsanställningens natur att den måste vara 
objektivt grundad varför det är uppenbart att den svenska regeln uppfyller 
kravet på objektiva grunder i klausul 5.1a. Tidsbegränsad anställning för 
arbetstagare som fyllt 67 år levde också upp till visstidsdirektivets krav 
enligt regeringen. Denna grupp kunde ses som en särskild grupp 
arbetstagare och intresset av att framtvinga tillsvidareanställningar för 
arbetstagare i denna åldersgrupp torde inte vara särskilt stort.158 

3.3.2.2 Närmare om TCO:s och Kommissionens kritik 
rörande Sveriges implementering av 
visstidsdirektivet 

TCO:s kritik riktar sig mot att den svenska lagstiftningen inte uppfyller 
kraven i klausul 5.1 i ramavtalet. Så anser man vara fallet med anledning av 
att allmän visstidsanställning införts och att Sverige därmed inte längre har 
en objektiv begränsning159 som grund för anställningsformen. Frågan blir då 
om Sverige istället kan uppfylla kraven på en övre sammanlagd tidsgräns i 
enlighet med klausul 5.1b i ramavtalet, detta eftersom medlemsstaterna bara 
behöver införa en av de åtgärder som direktivet kräver för att minska risken 
för missbruk av tidsbegränsade anställningsformer. Formellt sett så verkar 
omvandlingsregeln i 5 § 2 st. LAS uppfylla detta krav men TCO menar att 
regeln i praktiken blir ineffektiv eftersom att det är möjligt att kombinera 
olika visstidsanställningar. Dessutom påpekar TCO att de svenska reglerna 
avseende vikariat har givits en generös tillämpning i praxis vilket ytterligare 
bidrar till att arbetsgivaren kan ha tidsbegränsat anställda så länge denne 
önskar.160 TCO menar även att en allmän bestämmelse så som den svenska 
regeln om allmän visstidsanställning inte kan anses vara förenlig med 
direktivet därför att den öppnar upp för kombinationer av 
visstidsanställningar.161 

                                                
158 Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG-Greffe (2010) D/3836, ärendenummer 2007/4835) 
159 Se klausul 5.1a ramavtalet 
160 TCO: Rättsutredning avseende frågan om den svenska lagregleringen av visstidsarbete 
innebär att Sverige bryter mot EU:s direktiv om visstidsarbete 1999/70/EG. s. 5f. 
161 TCO: Yttrande till kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar den 
21 juni 2010 på kommissionens formella underrättelse (KOM:s ref SG-greffe (2010) 
D/3836, ärendenummer 2007/4835. s. 5 
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TCO påpekar även att tidsgränsen för vikariat i praktiken blir 4 år efter att 
allmän visstidsanställning har införts. En vikarie kan vara anställd i 4 år på 
grund av att även allmän visstidsanställning kan användas för att ersätta 
frånvarande arbetstagare.162 
 
Vad gäller tolkningen av klausul 5.1b om att det skall finnas en övre 
sammanlagd tidsgräns för upprepade visstidsanställningar i ramavtalet så 
anser TCO att en sådan tidsgräns måste omfatta alla typer av 
visstidsanställningar. Som stöd för detta anför man att syftet med den 
grundläggande klausulen 1b annars skulle förfelas. I klausul 1b stadgas att 
syftet med ramavtalet är att upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk 
av upprepade visstidsanställningar. TCO framhåller att klausul 5 skall tolkas 
mot bakgrund av reglernas syfte samt att skyddet mot missbruk skall vara 
effektivt. Sammantaget anser TCO att syftet med de svenska reglerna inte 
överensstämmer med visstidsdirektivets syfte.163 Den svenska regeringens 
argument att LAS sammantaget gav ett starkt skydd för visstidsanställda 
avvisar TCO med att det enligt praxis inte går att genomföra direktiv med 
hänvisningar till otillräckliga regelverk eller domstolspraxis. Det finns inte 
heller några undantag i ramavtalet eller praxis för åtgärder som vidtas av ett 
särskilt syfte som exempelvis sysselsättningsstimulerande åtgärder.164 
 
Regeringen anser att varje typ av anställningsform begränsas av antingen en 
tidsgräns och/eller krav på objektiva skäl. TCO påstår dock att det kan 
ifrågasättas om vikariat och säsongsanställning ställer upp objektiva krav 
eftersom de är så löst definierade. Med avseende på vikariat hänvisar TCO 
till AD 2002 nr 3 där AD accepterade ett stort antal påföljande vikariat utan 
att ställa krav på att de anknyter till en viss persons frånvaro. Vidare menar 
TCO att de tidsgränser som finns är ineffektiva eftersom praxis från AD 
granskar tidsbegränsade anställningar isolerat utan att ta hänsyn till att 
arbetsgivare kombinerar anställningar.165 
 
I Kommissionens formella underrättelse kritiseras Sverige för att det på 
grund av att det saknas åtgärder för att förhindra missbruk av upprepade 
visstidsanställningar för säsongsarbete och för arbetstagare som fyllt 67 år 
samt att tidsgränserna för allmän visstidsanställning och vikariat är 
oberoende av varandra finns en risk att olika avtal kan avlösa varandra. 
Exempelvis kan en arbetstagare som anställts per år 4 månader i allmän 
visstidsanställning, 4 månader i vikariat och 4 månader i säsongsanställning 
behöva arbeta 6 år för att få anställningen omvandlad till en 
tillsvidareanställning.166 
 
Enligt kommissionen är det diskutabelt om Sverige har en tydlig övre 
tidsgräns för upprepade visstidsanställningar, eftersom det inte finns någon 

                                                
162 TCO: Yttrande till kommissionen, s. 3 
163 TCO: Yttrande till kommissionen, s. 5 
164 TCO: Yttrande till kommissionen, s. 7 
165 TCO: Yttrande till kommissionen, s. 8 
166 Kommissionens formella underrättelse. s. 3 
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definitiv slutpunkt angiven. Därför anser man att kraven i klausul 5.1b inte 
är uppfyllda.167 
 
Vad gäller klausul 5.1a om objektiva grunder så anser man till skillnad från 
den svenska regeringen att säsongsanställning och tidsbegränsad anställning 
för arbetstagare som fyllt 67 år inte lever upp till de krav som ställs enligt 
den klausulen. Detta beroende på att det inte finns en klar definition av de 
anställningsformerna och hur de begränsas. Enligt kommissionen skulle 
säsongsanställning teoretiskt sett kunna användas under större delen av året 
för att sedan återupptas efter ett uppehåll motsvarande en längre 
semesterperiod. Kommissionen godtar inte heller att regeringen påstår att 
det faktum att tillsvidareanställning är huvudregel i svensk rätt gör att 
objektiva krav krävs för visstidsanställning när Sverige i själva verket tog 
bort en sådan reglering i samband med ändringar år 2007.168 

3.3.2.3 DS 2011:22 
Med anledning av tveksamheter kring den svenska regleringen om 
tidsbegränsad anställnings förenlighet med rådets direktiv 1999/70/EG om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 
(visstidsdirektivet) har regeringen lämnat ett förslag till ändringar i 
anställningsskyddslagen. Enligt förslaget kan arbetstagare begära domstols 
förklaring om att en tidsbegränsad anställning skall anses gälla tills vidare 
om visstidsanställningar och provanställningar kombineras på ett sätt som 
utgör missbruk från arbetsgivarens sida.169 
 
Regeringens förslag innebär ingen förändring av rättsläget utan innebär att 
det införs ett förtydligande i 4 § om att domstols förklaring också får 
begäras om anställningar enligt 5 och 6 §§ kombineras på ett sätt som utgör 
missbruk från arbetsgivarens sida. Regeringen framhåller dock att det redan 
idag borde vara möjligt, med tanke på skyldigheten att tolka nationella 
bestämmelser direktivkonformt, för en arbetstagare att hävda att det senaste 
kontraktet är ogiltigt på grund av att arbetsgivaren i själva verket har ett 
stadigvarande behov av arbetskraft.170 
 
Av författningskommentaren så framgår att det avgörande för om missbruk 
ska anses föreligga är om arbetsgivaren i själva verkat har ett konstant och 
varaktigt behov av arbetskraft men ändå använder sig av upprepade 
visstidsanställningar. Vidare så är det förutsatt att missbruk inte föreligger 
så länge arbetsgivaren håller sig inom de tidsramar lagen föreskriver. 
Således skall ingen prövning i det enskilda fallet göras om anställningarna 
håller sig inom en tvåårsperiod i allmän visstidsanställning eller vikariat. 
Likaså är det förutsatt att missbruk inte föreligger om anställningarna håller 
sig inom tidsgränserna för en kombination av vikariat och allmän 
visstidsanställning så länge det rör sig om äkta vikariat. Förekommer det 

                                                
167 Kommissionens formella underrättelse. s. 4 
168 Kommissionens formella underrättelse. s. 5 
169 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende 
missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen, s. 8 
170 Ds 2011:22 s. 82 
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ytterligare kombinationer av tidsbegränsade anställningar kan det röra sig 
om ett missbruk men behöver inte vara det.171 

3.3.2.4 Kritik mot förslaget 
Arbetsgivarverket tycker att den svenska regleringen uppfyller de EU-
rättsliga kraven. Man lyfter också fram tidsbegränsade anställningars 
betydelsefulla roll på arbetsmarknaden och det att många påverkas av att en 
sådan anställning övergår i en tillsvidareanställning. Reglerna måste därför 
vara klara och tydliga med hänsyn till förutsebarheten och förslaget lever 
inte upp till det menar man. Arbetsgivarverket tycker vare sig det är 
behövligt eller lämpligt att införa förslaget. Det finns inga indikationer på 
att tidsbegränsade anställningsformer missbrukas tycker man. Otydliga 
regler kan dessutom enligt Arbetsgivarverket påverka arbetsgivare på så sätt 
att man inte vågar anställa tidsbegränsat i samma omfattning som innan av 
rädsla för tvister vilket missgynnar personer som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket menar dock att om reglerna ändå anses 
behövliga så måste det tydligt framgå att missbruksreglerna bara gäller 
upprepade visstidsanställningar samt att det bara är allmän 
visstidsanställning som kan prövas eftersom de andra anställningsformerna 
redan uppfyller kravet på objektiv grund enligt visstidsdirektivet.172 
 
Lunds Universitet är positiv till förslaget. Man vill dock ändra ordet ”och” 
till ”och eller” för att förtydliga att förslaget inte endast rör en kombination 
av 5 och 6 § §. Fakulteten påpekar att förslaget är ett förtydligande av den 
ordning som i princip gäller redan idag men att det är en fördel om lagtexten 
förtydligas. Fakulteten tycker dock att utredningen lämnar allt för öppet 
vilka typer av ageranden som träffas av den föreslagna regeln. Utredningens 
förslag att det avgörande i bedömningen av om missbruk föreligger skall 
vara om arbetsgivaren har ett konstant och varaktigt behov av arbetskraft 
men ändå använder sig av upprepade tidsbegränsade anställningar kritiseras 
vidare av fakulteten. Man menar att detta inte stämmer överrens med AD:s 
praxis om vikariat, som speglar ett formellt synsätt på tillåtlighet, men 
påpekar samtidigt att inställningen kan komma att ändras pga. av EU-
domstolens tillämpning av visstidsdirektivet. Fakulteten ställer sig tveksam 
till bedömningen att prövning av arbetskraftsbehov inte behöver ske så 
länge kombinationer av exempelvis allmän visstidsanställning och vikariat 
håller sig inom givna tidsramar. Slutligen påpekar fakulteten att en övre 
tidsgräns skulle utgöra en tydligare begränsning av användningen och bättre 
tillgodose direktivets ambitioner vad gäller hinder mot missbruk och 
förutsebarhet men att en sådan regel kräver ytterligare utredning.173 
 
Stockholms Universitet tycker att den svenska lagen redan uppfyller 
direktivet, och att förslaget endast är ett svar på kommissionens formella 

                                                
171 Ds 2011:22 s. 101f. 
172 Arbetsgivarverkets remissvar avseende betänkandet Anmälningsskyldighet vid 
utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt 
anställningsskyddslagen. 
173 Lunds Universitets Remissvar 
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underrättelse, varför det saknas sakliga skäl för förslaget. För detta talar 
också menar fakulteten att det i betänkandet lyfts fram att rättsläget inte 
ändras utan bara förtydligas. Vidare så menar man att förslaget rör sig om i 
princip samma möjlighet till domstolsprövning som faller under prövning av 
en otillåten tidsbegränsad anställning enligt dagens 36 §. Dessutom tycker 
man att tidsbegränsad anställning för personer över 67 år inte bör innefattas 
i förslaget eftersom risken för missbruk är liten.174 
 
Uppsala Universitet anser att rekvisitet missbruk inte garanterar att reglerna 
tolkas i enlighet med EU-rätten. Man menar att problemet i den svenska 
lagstiftningen istället är att den möjliggör kombinationer av tidsbegränsade 
anställningar som kan strida mot EU-rätten. Man påpekar att den svenska 
lagen kan sägas uppfylla EU-rätten i materiellt hänseende eftersom det finns 
en möjlighet att underkänna missbruk i varje enskilt fall. Kommissionen 
verkar dock underkänna den svenska lagstiftningen på mer formella 
grunder, alltså att den svenska regleringen i sig skall uppfylla EU-rätten. 
Därför, menar man, är det tveksamt om förslaget uppfyller EU-rätten. EU-
konform tolkning kan inte heller anses vara tillräckligt enligt fakulteten när 
det fortfarande finns möjlighet att kombinera visstidsanställningar på ett sätt 
som inte uppfyller EU-rätten.175 
 
Arbetsdomstolen påpekar att Sverige inte har någon övre sammanlagd 
tidsgräns för att förhindra missbruk men att vi däremot har flera objektiva 
grunder och vissa tidsgränser men inget heltäckande skydd. Förslaget 
anknyter inte i sak till vad kommissionen anfört menar arbetsdomstolen. Det 
är dock tänkbart, menar man, att de svenska reglerna med det nya tillägget 
formellt skulle uppfylla EU-rätten men det kan ändå emellertid inte anses 
tillfredställande med en reglering som förutsätter prövning i det enskilda 
fallet för att förhindra missbruk. Därför skulle det vara en fördel både för 
arbetsgivare och arbetstagare med en mer förutsebar och klar ordning. 
Arbetsdomstolen föreslår att en övre tidsgräns oavsett form införs med 
tydliga regler om hur denna tid skall beräknas.176 
 
Advokatsamfundet menar att missbruk redan idag kan angripas med stöd av 
allmänna rättsgrundsatser. AD underkänner dock inte en arbetsgivares 
agerande bara på den grunden att en arbetsgivare utnyttjat en begränsning av 
en lagregels tillämplighet, jfr AD 1995 nr 8. Det är därför svårt för en 
arbetstagare att vinna framgång med en sådan talan om missbruk. Man anser 
dock att regeringens förslag om att införa ett uttryckligt förbud mot 
missbruk är motiverat men att det behöver förtydligas av rättssäkerhetsskäl 
vad som typiskt sett skall utgöra ett missbruk.177 
 
Svenskt Näringsliv anser att man bör vara försiktig med att införa 
begränsningar i rätten att anställa för begränsad tid eftersom detta kan 
missgynna sysselsättningen och göra det svårare för arbetstagare som har 
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svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man anser också att det är mycket 
oklart vad som egentligen menas med missbruk. Detta med ett otydligt 
missbrukskriterium riskerar att avskräcka arbetsgivare från att anställa för 
begränsad tid, vilket kan påverka sysselsättningsmöjligheterna negativt för 
många.178 
 
TCO anser inte att förslaget lever upp till EU-rättens krav på tydlighet och 
klarhet. Detta med hänvisning till den bristande definitionen av missbruk i 
promemorian. TCO påpekar också att det är arbetstagaren som kommer att 
åläggas bevisbördan och att denna kommer att bli mycket svår att uppfylla. 
Vidare så hänvisar TCO i stort till sin tidigare utredning kring LAS 
förenlighet med visstidsdirektivet och anser fortfarande inte att LAS, eller 
promemorians förslag, uppfyller de krav som direktivet ställer upp. TCO 
vill att Sverige skall införa en sammanlagd övre tidsgräns på tre år för 
upprepade visstidsanställningar oavsett anställningsform.179 
 
SACO påpekar, med anledning av regeringens inställning att det inte finns 
några egentliga indikationer på att missbruk bestående av upprepade 
tidsbegränsade anställningar förekommer, att man inte kan överblicka 
omfattningen men att många medlemsförbund i SACO vittnar om att det 
förekommer. SACO anser inte att förslaget lever upp till vare sig 
visstidsdirektivets skydd mot missbruk bestående av upprepade 
visstidsanställningar eller EU-rättens krav på tydlighet och förutsebarhet. 
Man påpekar också bevissvårigheterna för arbetstagaren att leva upp till 
beviskravet när bedömningen grundar sig på arbetsgivarens behov av 
arbetskraft. SACO förordar en maxgräns på 3 år för upprepade 
visstidsanställningar inberäknat allmän visstidsanställning, vikariat, 
provanställning och eventuellt säsongsanställning.180 
 
LO menar att problemet med missbruk av tidsbegränsade anställningar är 
stort, till skillnad mot vad regeringen anfört. Man anser också att Sverige 
behöver en tydlig övre tidsgräns vad gäller skydd mot missbruk av 
upprepade visstidsanställningar för att leva upp till visstidsdirektivets 
krav.181 
 
JUSEK menar att regleringen inte ger något reellt skydd för arbetstagaren, 
utan förslaget tydliggör endast att arbetsgivaren i fall av missbruk kan föra 
talan enligt 36 §. Man framhåller också att arbetstagaren i en sådan talan i 
praktiken måste visa på ett kringgående av lag vilket anses vara nästintill 
omöjligt. Inte heller EU-rättens krav på tydlighet och förutsebarhet vid 
implementering av ett direktiv uppfylls enligt JUSEK. Enligt JUSEK är 
vidare regeringens redogörelser för varselplikt och företrädesrätt irrelevanta 
i förhållande till kommissionens kritik. Det som istället borde analyseras 
mera ingående är enligt JUSEK staplandet av flera visstidsanställningar på 
varandra samt riskerna för missbruk vad gäller säsongsanställning och 
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tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 år. JUSEK föreslår en 
reglering innebärande att visstidsanställningar får kombineras under 
maximalt två år och dessutom vill man införa ett generellt skydd mot 
missbruk innefattandes även provanställning och säsongsanställning. Utöver 
detta vill man att Sverige inför en bevisbörderegel liknande den i 
diskrimineringslagstiftningen.182    

3.3.3 Praxis183 

3.3.3.1 C-144/04 Mangold 
Fallet gällde tolkningen av klausulerna 2, 5 och 8 i ramavtalet om 
visstidsarbete, genomfört genom direktiv 1999/70/EG, samt artikel 6 i rådets 
direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling.184 I 
tvisten vid den nationella domstolen hade Werner Mangold, 58 år, ingått ett 
tidsbegränsat anställningsavtal med Rüdiger Helm som arbetsgivare. Till 
grund för tidsbegränsningen låg en tysk bestämmelse som tillät 
tidsbegränsade anställningar helt fritt förutsatt att arbetstagaren var 52 år 
eller äldre.185 Werner Mangold menade att tidsbegränsningen stred mot 
ramavtalet om visstidsarbete. Den första frågan som EU-domstolen hade att 
ta ställning till var huruvida klausul 5 i ramavtalet utgjorde hinder för en 
lagstiftning som den tyska där det inte uppställdes några andra 
begränsningar än nämnda ålder.186 Domstolen konstaterade dock att klausul 
5 saknade relevans för lösningen av tvisten eftersom de aktuella personerna 
endast hade ingått ett avtal med varandra, och klausul 5 inriktar sig endast 
på upprepningar av visstidsanställningsavtal.187 Domstolen besvarade därför 
inte frågan.188 Nästa fråga rörde det faktum att när Tyskland införlivade 
visstidsdirektivet sänkte man åldersgränsen för att fritt ingå tidsbegränsade 
anställningsavtal från 60 till 58 år.189 Frågan var om detta stred mot non-

                                                
182 JUSEK:s remissvar 
183 C-251/11 Martial Huet och C-53/04 Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino gällde 
försämrade villkor i samband med att en visstidsanställning övergår till 
tillsvidareanställning respektive olika skydd mot missbruk i privat och offentlig sektor. 
Dessa fall har valts bort med anledning av att jag inte anser att de är avgörande för 
bedömningen av de punkter i lagstiftningen som Sverige har kritiserats för. 
184 C-144/04 Mangold p. 1 
185 Mangold p. 20-21 
186 Mangold p. 40 
187 I doktrinen har det diskuterats huruvida klausul 5 ställer krav på objektiva grunder redan 
för det först ingångna visstidsavtalet. Se bl.a. Bruun & Rask i Søren Kaj Andersen (red.) 
EU og det nordiske spil om lov og aftale, Saltsa, Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2003, s. 77 
Efter Mangold är detta dock överspelat. Se Numhauser-Henning, Ann, 
Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor i Ahlberg, Kerstin 
(red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus, Uppsala, 2010 s. 456.  jfr. Rönnmar, Mia, 
Flexicurity, Labour Law and the Notion of Equal Treatment i Rönnmar, Mia (red.), Labour 
law: fundamental rights and social Europe, Hart, Oxford, 2011, s.165 
188 Mangold p. 41-43 
189 Senare sänktes åldersgränsen ytterligare en gång till 52 år. Domstolen ansåg att det var 
relevant att pröva lagstiftningen mot klausul 8.3 som den var vid genomförandet av 
direktivet, då den stadgade en gräns på 58 år, trots att Mangolds avtal ingicks när 
åldergränsen var 52 år. Detta beroende på att den senare lagstiftningen skulle bli ogiltig om 
den tidigare stred mot gemenskapsrätten. 
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regressionsklausulen i 8.3 ramavtalet. Domstolen konstaterade att uttrycket 
genomförande i klausul 8.3 måste avse, inte bara det ursprungliga 
införlivandet, utan alla åtgärder som avser att uppnå det resultat som 
eftersträvas med direktivet inbegripet kompletteringar och ändringar av det 
ursprungliga införlivandet.190 Dock var det så att ålderssänkningen vidtogs 
för att främja sysselsättningen bland äldre i Tyskland och inte för att 
genomföra visstidsdirektivet varför klausul 8.3 inte ansågs utgöra hinder för 
lagstiftningen. En sänkning av skyddsnivån är alltså tillåten om ändringen 
inte är kopplad till direktivet.191 De efterföljande frågorna rörde inte 
visstidsdirektivet utan avsåg huruvida artikel 6 i direktivet om 
likabehandling av arbetstagare utgjorde hinder för den tyska lagstiftningen 
som alltså tillät tidsbegränsade anställningsavtal endast på den grunden att 
man fyllt 52 år.192 Domstolen ansåg att syftet, att underlätta för äldre 
arbetstagare att få anställning, för särbehandling var legitimt.193 Domstolen 
ansåg dock att åtgärden gick utöver vad som var lämpligt och nödvändigt 
för att genomföra målet, beroende på att en betydande del arbetstagare under 
en stor del av sitt arbetsliv, oberoende av om de varit arbetslösa innan 
visstidsanställningen, skulle hamna utanför anställningsskyddet.194  Därför 
utgjorde artikel 6 i direktivet om likabehandling av arbetstagare hinder för 
en lagstiftning som den tyska, såvida det inte finns ett direkt samband med 
en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare.195 Den omständigheten att 
införlivandefristen för direktiv 2000/78/EG inte hade löpt ut föranledde 
ingen annan bedömning. Medlemstaterna skall nämligen avhålla sig från att 
vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det resultat som direktiver 
föreskriver.196 

3.3.3.2 C-212/04 Adeneler m.fl. 
Fallet rörde tolkningen av klausulerna 1 och 5 i ramavtalet om visstidsarbete 
samt frågan om de nationella domstolarnas skyldighet till direktivkonform 
tolkning. Konstantinos Adeneler och 17 andra arbetstagare i den grekiska 
mjölkorganisationen ELOG väckte talan i den grekiska domstolen med 
anledning av utebliven förnyelse av deras tidsbegränsade 
anställningsavtal.197 Arbetstagarna gjorde gällande att de regelbundet hade 
ställt sina tjänster till ELOG:s förfogande för att tillgodose ett konstant och 
varaktigt behov av arbetskraft och att de hade rätt till tillsvidareanställning i 
enlighet med ramavtalet. Vidare så hävdade man att förbudet inom den 
offentliga sektorn mot att omvandla tidsbegränsade anställningsavtal till 
tillsvidareavtal inte var objektivt motiverat.198 EU-domstolen hade bl.a. att 
ta ställning till var huruvida klausul 5.1a i ramavtalet kunde tolkas så att ett 
krav i lag på tidsbegränsad anställning kunde utgöra en objektiv grund som 
motiverar förnyelse eller ingående av sådana avtal på samma sätt som 
                                                
190 Mangold p. 51 
191 Mangold p. 53-54 
192 Mangold p. 55 
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194 Mangold p. 64-65 
195 Mangold p. 78 
196 Mangold p. 66-67 
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omständigheter avseende arbetes natur eller liknande omständigheter.199 
Domstolen konstaterade först att räckvidden av begreppet objektiva grunder 
skall fastställas mot bakgrund av ramavtalets syfte och det sammanhang 
som klausul 5.1a ingår i.200 Det syftet är att ”förhindra missbruk som 
uppstår genom användandet av på varandra följande 
visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden.”201 
Vidare så konstaterade domstolen att även om medlemstaterna har ett 
utrymme för skönsmässig bedömning på området så är de skyldiga att 
garantera det resultat som skall uppnås enligt gemenskapsrätten.202 Vad 
gäller tolkningen av begreppet objektiva grunder så kom domstolen fram till 
att de skall avse precisa och konkreta omständigheter kännetecknande för en 
viss verksamhet. En nationell bestämmelse som endast på ett allmänt och 
abstrakt sätt tillåter ingående av på varandra följande 
visstidsanställningsavtal uppfyller inte det kravet. En sådan bestämmelse är 
av rent formell karaktär och medför därför en risk för missbruk och är 
följaktligen inte förenlig med ramavtalets syfte och ändamålsenliga 
verkan.203 En användning av på varandra följande visstidsanställningsavtal 
enbart motiverad av att en allmän bestämmelse i lag eller författning är 
således inte förenlig med klausul 5.1a i ramavtalet.204 
 
En annan fråga rörde ett villkor i den grekiska lagstiftningen som stadgade 
att på varandra följande visstidsanställningsavtal endast var sådana vilka det 
inte förflöt mer än 20 dagar emellan. Var en så snäv definition av på 
varandra följande avtal med samma arbetsgivare och arbetstagare och under 
samma anställningsvillkor förenlig med ramavtalets syfte och 
ändamålsenliga verkan?205 Domstolen konstaterade härvid att 
medlemstaterna själva hade att avgöra räckvidden av begreppet på varandra 
följande avtal men att detta utrymme för skönsmässig bedömning inte var 
obegränsat. Ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan får inte äventyras. 
Utrymmet för skönsmässig bedömning får särskilt inte användas så att det 
uppkommer en situation som öppnar för missbruk, vilket skulle motverka 
ramavtalets syfte.206 Den grekiska lagstiftningen enligt vilken endast avtal 
vilka det inte förflöt mer än 20 dagar mellan avtalen ansågs som på varandra 
följande motverkade ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan. På detta 
sätt skulle nämligen arbetsgivaren kunde anställa arbetstagare tillfälligt 
under flera års tid eftersom arbetstagaren knappast har något större val än att 
godta att det går 20 dagar mellan anställningarna. En möjlighet för missbruk 
öppnades alltså upp.207 Domstolen ansåg dessutom att situationen i detta fall 
var särskilt allvarlig eftersom den grekiska lagstiftningen som hade införts 
föra att införliva visstidsdirektivet i vilken vissa tidsbegränsade 
anställningar skulle anses som tillsvidareavtal i praktiken gjordes helt 
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verkningslös med en sådan definition av på varandra följande avtal som man 
hade i Grekland.208 
 
Vidare så besvarade också domstolen en fråga rörande en grekisk 
bestämmelse som stadgade ett förbud inom den offentliga sektorn för 
omvandling av tidsbegränsade anställningsavtal till tillsvidareavtal, vars 
syfte i praktiken var att tillgodose ett konstant och varaktigt behov av 
arbetskraft. Den nationella domstolen ville med frågan få klarhet i huruvida 
detta förbud stred mot EU-rättens ändamålsenliga verkan och syftet med 
klausul 5.1 och 5.2 i förening med klausul 1. Först så konstaterade 
domstolen att ramavtalet inte ställde upp något krav på att införa 
bestämmelser om omvandling till tillsvidareavtal. Däremot så ankommer det 
på medlemstaterna att i de fall där missbruk har konstaterats införa lämpliga 
åtgärder med hänsyn till situationen. De åtgärderna skall vara 
proportionerliga och tillräckligt effektiva för att säkerställa att de 
bestämmelser som har införlivar ramavtalet får full verkan.209 Sådana 
åtgärder får inte heller vara mindre förmånliga än de som reglerar liknande 
nationella situationer i enlighet med likvärdighetsprincipen och inte heller 
göra det orimligt svårt att genomföra rättigheter i enlighet med 
gemenskapsrätten (effektivitetsprincipen).210 Slutligen konstaterade 
domstolen att även om det inte fanns någon skyldighet att införa en 
bestämmelse om omvandling till tillsvidareanställning så föreskrivs det i 
ramavtalets klausul 5.1 att medlemstaterna har en skyldighet att med 
effektiv och tvingande verkan införa en av åtgärderna i klausul 5.1 
ramavtalet mot att hindra missbruk av upprepade visstidsanställningar.211 
Det måste dessutom, i de fall missbruk har skett, finnas bestämmelser som 
innebär effektiva och likvärdiga garantier för arbetstagarnas skydd som kan 
undanröja följderna av åsidosättande av direktivet. Detta följer av artikel 2 
visstidsdirektivet som stadgar att medlemstaterna skall ”vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att när som helst kunna garantera de resultat som 
åläggs genom detta direktiv”.212 En lagstiftning som den grekiska i detta fall 
stred alltså mot gemenskapsrätten bara om det inte fanns någon annan 
effektiv åtgärd för att förhindra missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningar.213 

3.3.3.3 C-268/06 Impact 
Fallet gällde tolkningen av klausulerna 4 och 5 i ramavtalet om 
visstidsarbete och parterna i tvisten var den irländska fackföreningen 
Impact, som företrädde de irländska offentliganställda tjänstemännen samt 
de departement där tjänstemännen var anställda. Tvisten gällde löne och 
pensionsvillkor för visstidsanställda tjänstemän samt villkor för förnyande 
av visstidsanställningar.214 De kontrakt som förlängdes gällde perioder på 
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upp till 8 år.215 De kontrakt som hade förnyats för att gälla i 8 år hade 
ingåtts efter införlivandefristen för visstidsdirektivet löpt ut men innan den 
irländska lag som införlivade direktivet trätt i kraft. Klausul 5 i ramavtalet 
införlivades i Irland genom en lag 2003 som innebar att en tidsbegränsad 
anställning som pågått i mer än tre år utan avbrott bara får förnyas en gång 
under en period som inte överstiger 1 år. Stred ett anställningsavtal mot 
detta så skulle det anses gälla tills vidare. Förelåg det objektiva grunder 
kunde dock arbetsgivaren befrias från ovanstående skyldigheter. Brott mot 
lagen kunde även innebära skadestånd.216 En av de frågor som EU-
domstolen hade att ta ställning till var huruvida klausul 5.1 i ramavtalet hade 
direkt effekt. Domstolen ansåg att klausul 5.1 inte innehöll någon ovillkorlig 
och tillräckligt precis skyldighet som en enskild kan åberopa inför nationell 
domstol. Följaktligen så hade den inte direkt effekt.217218 En annan fråga 
rörde huruvida klausul 5.1 i ramavtalet förhindrade att en medlemstat, i 
egenskap av arbetsgivare, förnyar ett avtal om visstidsanställning med upp 
till åtta år.219 Härvid uttalade först och främst domstolen att även om klausul 
5.1 inte hade direkt effekt så är det icke desto mindre så att direktivet är 
bindande för medlemstaterna med avseende på det resultat som skall 
uppnås. Det är dock upp till medlemstaterna att bestämma form och 
tillvägagångssätt för genomförandet.220 Domstolen konstaterade sedan att 
ramavtalet hade till syfte att begränsa möjligheterna till att använda på 
varandra följande visstidsanställningskontrakt, vilka anses vara en potentiell 
källa till missbruk.221 Enligt domstolen är medlemstaterna skyldiga att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att syftet med direktivet uppnås. 
Domstolen konstaterade slutligen att en medlemstat när den agerar som 
arbetsgivare inte kan, i strid med direktivets syfte, förnya avtal för ovanligt 
långa perioder från det att införlivandefristen löpt ut till det att den 
lagstiftning som skall införa direktivet träder i kraft. Det skulle annars 
innebära att de berörda inte kommer att kunna åtnjuta de 
införlivandeåtgärder som lagstiftaren vidtagit med anledning av klausul 5.1 
ramavtalet.222 

3.3.3.4 C-586/10 Bianca Kücük 
Fallet rörde tolkningen av klausul 5.1a i ramavtalet i en tvist mellan Bianca 
Kücük och hennes arbetsgivare den tyska delstaten Land Nordrhein-
Westfalen. Bianca Kücük hade varit anställd av delstaten i 11 år som 
visstidsanställd vikarie för bl.a. föräldralediga arbetstagare och arbetstagare 
med särskild tjänstledighet. Antalet visstidsavtal var 13 stycken. Hon 
hävdade vid den nationella domstolen att arbetsgivarens behov, med tanke 
på antalet avtal och den långa tiden, inte kunde anses ha varit tillfälligt. Den 
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217 Detta får den praktiska konsekvensen  att en arbetstagare inte kan angripa en 
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nationella lagstiftning som skulle införliva direktiv 1999/70/EG stadgade att 
visstidsanställning var tillåtet om det motiverades av objektiva grunder 
vilket kunde föreligga om arbetstagaren anställdes som vikarie för en annan 
arbetstagare. Bianca Kücük menade att om den lagstiftningen skulle tillåta 
en kedja av visstidsanställningar så som den i hennes fall så skulle den strida 
mot klausul 5.1 i ramavtalet. Hon menade att hennes senast ingångna 
visstidsavtal skulle betraktas som om det inte hade upphört.223 Den fråga 
som EU-domstolen hade att ta ställning till var huruvida det stred mot 
klausul 5.1 i ramavtalet att tolka och tillämpa en lagstiftning som den ovan 
beskrivna på så sätt att objektiv grund även föreligger vid ett konstant behov 
av vikarier?224 EU-domstolen konstaterade att det faktum att ett visstidsavtal 
ingåtts för att tillgodose ett konstant eller återkommande behov av 
arbetskraft inte utgör tillräcklig grund för att konstatera att avtalen vart och 
ett för sig sett kan ha ingåtts för ett tillfälligt vikariat. Även om den vikarien, 
som i det fallet utför noga bestämda arbetsuppgifter ingående i 
arbetsgivarens sedvanliga verksamhet, tillgodoser ett konstant behov så är 
behovet av vikarien tillfälligt eftersom den arbetstagare som ersatts 
förväntas återgå i tjänst.225 Bedömningen av de objektiva grunderna enligt 
klausul 5.1a skall avse den senast ingångna visstidsanställningen men i syfte 
att utesluta att visstidsanställningar missbrukas skall myndigheterna i varje 
enskilt fall undersöka alla omständigheter inklusive antalet på varandra 
följande avtal som tidigare ingåtts med samma arbetstagare samt 
varaktigheten av dem. Dessa omständigheter kan nämligen ge indikationer 
på ett sådant missbruk som skall förhindras enligt klausul 5.1 i 
ramavtalet.226 Domstolen konstaterade vidare att ett automatiskt krav på att 
tillsvidareanställning skall ingås när företaget storlek medför att 
arbetsgivaren har ett konstant behov av vikarier skulle vara oförenligt med 
de mål som ramavtalet eftersträvar och skulle dessutom vara oförenligt med 
det utrymme för skönsmässig bedömning som medlemstaterna har enligt 
direktivet.227 

3.3.3.5 De förenade målen C-378/07-C-380/07 Kiriaki 
Angelidaki m.fl. 

Fallet gällde tolkningen av klausulerna 5.1, 5.2 och 8.3 i ramavtalet om 
visstidsarbete i en tvist mellan Kiriaki Angelidaki m.fl. och deras 
arbetsgivare Rethymnons länsstyrelse och Geropotamos kommun rörande 
kvalificering av arbetstagarnas anställningskontrakt samt det faktum att 
kontrakten inte förnyats.228 Vad gäller begreppet ”likvärdiga lagliga 
åtgärder” i klausul 5.1 så konstaterade EU-domstolen att det tycks avse 
samtliga nationella åtgärder som i likhet med de åtgärder som räknas upp i 
klausul 5.1a-c är avsedda att verkligen förhindra användningen av på 
varandra följande visstidsavtal eller att förhållanden avseende 
visstidsanställning missbrukas. Domstolen konstaterar vidare att det inte har 

                                                
223 C-586/10 Bianca Kücük p. 1-2, 13, 15 
224 Bianca Kücük p. 20 (1) 
225 Bianca Kücük p. 38 
226 Bianca Kücük p. 40, 43 
227 Bianca Kücük p. 54 
228 C-378/07 Angelidaki m.fl. p. 1-2 
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någon betydelse huruvida den nationella regleringen föreskriver någon av 
åtgärderna i klausul 5.1 eller att nämnda reglering inte har antagits specifikt 
för att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. 
Regleringen behöver inte heller vara begränsad till att gälla visstidsavtal. 
Det räcker att regleringen kan bidra till, eventuellt med hjälp av andra 
bestämmelser i nationell rätt, att arbetstagarna erhåller ett verkligt skydd 
mot att på varandra följande visstidsavtal missbrukas för att den skall anses 
likvärdig med åtgärderna i klausul 5.1.229 Finns inga likvärdiga lagliga 
åtgärder måste medlemsstaterna införa minst en av åtgärderna i klausul 5.230 
 
Nästa fråga gällde tolkningen av begreppet objektiva grunder i klausul 5.1a i 
ramavtalet och huruvida nämnda klausul kunde utgöra hinder för en 
lagstiftning som tillämpas på så sätt att ingående av visstidsavtal anses 
rättfärdigat på objektiva grunder enbart på grund av att avtalen baseras på 
bestämmelser i lag som medger att avtal förnyas i syfte att tillgodose 
tillfälliga behov som i själva verket är konstanta.231 Domstolen konstaterade 
först, som man gjort i tidigare praxis, att objektiva grunder i ramavtalets 
mening utgörs av precisa och konkreta omständigheter kännetecknande för 
en viss verksamhet. Sådana omständigheter kan exempelvis följa av 
arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller natur och i förekommande 
fall av en medlemsstats strävan att uppnå ett socialpolitiskt mål.232 Den 
nationella lagstiftning som var i fråga stadgade dock bara att när det i lag 
föreskrevs att ett visstidsavtal skulle ingås det var berättigat att i alla 
avseenden obegränsat förnya sådana avtal. Således stred det mot klausul 
5.1a i ramavtalet att en lagstiftning rättfärdigar visstidsavtal på objektiva 
grunder enbart på grund av att avtalet baseras på bestämmelser i lag som 
medger att kontrakt förnyas vid tillfälliga behov när de i själva verket är 
konstanta.233 Vidare tog EU-domstolen ställning till huruvida den 
minskning av skyddsnivån som omtalas i klausul 8.3 omfattar både 
förnyelse och ingående av ett första visstidsavtal. Domstolen konstaterade 
att direktivet avser att skydda alla arbetstagare med visstidsavtal varför 
arbetstagare som ingår ett första visstidsavtal såväl som flera på varandra 
följande avtal skall omfattas av skyddet mot en minskning av den allmänna 
skyddsnivån som stadgas i klausul 8.3.234 Domstolen konstaterade också att 
minskningen av den allmänna skyddsnivån skall påverka en betydande 
andel av de visstidsanställda, annars omfattas minskningen inte av klausul 
8.3. Likaså omfattas inte ändringen av klausul 8.3 om arbetstagarna 
kompenseras med en annan åtgärd till förhindrande av missbruk. Det är 
dock upp till de nationella domstolarna att avgöra om så är fallet.235 
Ändringarna får emellertid, enligt EU-domstolen, inte leda till att 
skyddsnivån understiger den i ramavtalets minimiskyddsbestämmelser. 
Särskilt skall det iakttagas att klausul 5.1 kräver att det finns konkreta och 

                                                
229 Angelidaki p. 76-77 
230 Angelidaki p. 79 
231 Angelidaki p. 88 
232 Angelidaki p. 96 
233 Angelidaki p. 101, 107 
234 Angelidaki p. 108, 120-121 
235 Angelidaki p. 140-142, 146 
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tvingande åtgärder för att förhindra missbruk samt tillräckligt effektiva och 
avskräckande påföljder vid konstaterat missbruk.236 

3.3.3.6 C-109/09 Deutsche Lufthansa AG 
Fallet gällde bl.a. tolkningen av klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete i 
en tvist där en flygvärdinna inte fått fortsatt anställning på grund av att hon 
uppnått åldern 60 år vilket var den åldersgräns som kollektivavtalet 
stadgade.237 Den EU-rättsliga frågan gällde huruvida klausul 5.1 utgjorde 
hinder för den aktuella tyska lagstiftningen som stadgade att tidsbegränsad 
anställning kunde ingås utan objektiva grunder när arbetstagaren fyllt 58 
år.238  Det fanns dock ett undantag till regeln bestående i att ett nära 
objektivt samband med en tidigare tillsvidareanställning hos samma 
arbetsgivare gjorde att regeln inte fick tillämpas. Presumtionen var att 
undantaget skulle gälla om mindre än sex månader förflutit mellan 
avtalen.239 EU-domstolen ansåg att regeln gjorde att arbetstagare som 
uppnått 58 års ålder inte hade något skydd enligt klausul 5.1 
överhuvudtaget. Detta berodde på att ingen av åtgärderna som räknas upp i 
klausul 5.1 gällde för regeln.240 EU-domstolen konstaterade dock att en 
sådan regel kunde vara förenlig med direktivet om den innehöll någon 
annan motsvarande verksam åtgärd till förhindrande av missbruk. Den 
nationella bestämmelsen innehöll också ett undantag i form av det ovan 
angivna.241 Den nationella domstolen hade inte ansett att undantaget var 
tillämpligt på fallet eftersom flera år hade förflutit sedan flygvärdinnans 
tillsvidareanställning. EU-domstolen konstaterade att en sådan tolkning inte 
kunde vara förenlig med ramavtalet eftersom flygvärdinnan endast hade 
förnyat sin tidigare tillsvidareanställning med visstidsavtal och utfört samma 
arbete hos samma arbetsgivare under hela perioden. Undantaget måste 
tvärtom omfatta sådana fall. Således skall inte en tysk arbetsgivare utan 
objektiv grund kunna ingå visstidsavtal med arbetstagare som uppnått 58 års 
ålder när arbetstagaren i fråga hela tiden har jobbat kvar hos samma 
arbetsgivare och utfört samma arbetsuppgifter med den enda skillnaden att 
det rör sig om visstidsanställningar.242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
236 Angelidaki p. 178 
237 C-109/09 Deutsche Lufthansa AG p. 1, 19 
238 Detta är samma lagstiftning som prövades i Mangold men någon prövning kunde då inte 
ske specifikt mot visstidsdirektivet eftersom att det då rörde sig om endast ett visstidsavtal. 
239 Deutsche Lufthansa AG p. 9-10, 28 
240 Deutsche Lufthansa AG p. 40-41 
241 Deutsche Lufthansa AG p. 44-45 
242 Deutsche Lufthansa AG p. 47-50 
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4 Analys och diskussion 

4.1 Inledning 

De svenska reglerna rörande visstidsanställning innehåller ett faktiskt skydd 
mot missbruk av upprepade anställningar bestående i tidsgränser för vissa 
anställningsformer (två år under en femårsperiod) och krav på objektiva 
grunder för andra. Dessa regler är avsedda att motverka just upprepning av 
anställningar under så lång tid att arbetstagaren tvingas gå utan 
anställningsskydd för länge. Det är knappast så att Sverige kännetecknas av 
ett omfattande missbruk av visstidsanställningar. 15,6 % är visserligen mer 
än EU-genomsnittet på 13,4 % men länder som Polen och Spanien har 
betydligt högre siffror. Men EU-rätten kräver ett effektivt skydd även på 
individnivå. En arbetsgivare ska inte kunna missbruka möjligheterna att 
visstidsanställa i varje enskilt fall. I fallet Bianca Kücük var de tyska 
vikariatsreglerna generellt förenliga med EU-reglerna men det var viktigt att 
domstolen beivrade enskilda missbruk. Bara om alla arbetstagare får ett 
effektivt skydd nås direktivets mål.243 

4.2 Bedömning av 5 § LAS 

4.2.1 Allmän visstidsanställning 
Den svenska utformningen av systemet för tidsbegränsade anställningar 
förhåller sig åtminstone till ytan bra till visstidsdirektivet. Vi har en allmän 
visstidsanställning som är begränsad på så sätt att anställningen övergår i en 
tillsvidareanställning efter två år under en femårsperiod. Den begränsningen 
motsvarar klausul 5.1b i ramavtalet och det finns ingen praxis som explicit 
tyder på att 5 § LAS i detta hänseende skulle strida mot direktivet.244 Det 
skall också noteras att det enligt EU-domstolens praxis, bl.a. Adeneler, inte 
föreligger någon skyldighet att införa bestämmelser om omvandling till 
tillsvidareanställning. Det skall dock finnas påföljder vid konstaterat 
missbruk som är proportionerliga och förenliga med likvärdighets och – 
effektivitetsprincipen. De svenska omvandlingsreglerna ger med andra ord 
ett bra skydd i och med att anställningen automatiskt övergår till en 
tillsvidareanställning när tidsgränsen är nådd. 

                                                
243 Se angående en extensive tolkning av ramavtalets mål och syfte Zappala, Loredana, 
Abuse of Fixed-Term Employment Contracts and Sanctions in the Recent ECJ:s 
Jurisprudence, Industrial Law Journal, Volume 35/4, December 2006. s. 440f. 
244  Engblom är av en annan uppfattning och menar att Adeneler innebär att allmän 
visstidsanställning inte är tillåten.  Jfr Engblom, Samuel, Fixed-term-at-will: The new 
regulation of fixed-term work in Sweden, International Journal of Comparative Labour Law 
and Industrial Relations, Volume 24, spring 2008, s. 148. Ann Numhauser-Henning menar 
att TCO misstolkat EU-domstolens uttalanden i Adeneler, EU-domstolen uttalar sig 
specifikt om klausul 5.1a. Se Numhauser-Henning, Ann, Från begränsad till allmän 
visstidsanställning, s. 382 
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4.2.2 Vikariat 
TCO har påpekat att AD har en synnerligen generös hållning till vad som 
godtas som vikariat. De har även fått stöd av t.ex. Blanpain och 
Kommissionen som menar att objektiva grunder måste tolkas restriktivt.245 
Det finns dock anledning att ifrågasätta Kommissionens och TCO:s kritik i 
detta avseende efter att EU-domstolen i Bianca Kücük uttalat sig om 
tolkningen av klausul 5.1a i ramavtalet. Domstolen kom nämligen fram till 
att medlemsstaterna inte är skyldiga att se till att vikarier får fast anställning 
på arbetsplatser där arbetskraftsbehovet är så stort att det finns ett konstant 
behov av ersättare för den ordinarie arbetskraften. Så länge varje vikariat är 
grundat på ett tillfälligt behov av arbetskraft uppfylls kraven i klausul 5.1a. 
Detta innebär att den svenska regleringen gällande vikariat ställer upp ett 
krav på objektiva grunder som inte i sig strider mot EU-rätten.246 
 
TCO:s mest centrala kritik var dock inte möjligheten att konstruera vikariat i 
kedjor utan möjligheterna att kombinera med främst allmän 
visstidsanställning.247 

4.2.3 Säsongsanställning 
Genom att EU-domstolen i Bianca Kücük tolkar objektiva skäl extensivt så 
kan det hållas för mycket sannolikt att säsongsanställningen också har 
objektiv grund. 

4.2.4 Tidsbegränsad anställning för 
arbetstagare som fyllt 67 år 

Tidsbegränsad anställning för personer som har fyllt 67 år saknar helt 
begränsningar men regeringen hävdar att detta är befogat eftersom det inte 
på samma sätt finns anledning att framtvinga tillsvidareanställningar för 
denna kategori arbetstagare. Mot bakgrund av EU-domstolens uttalande i 
Deutsche Lufthansa AG tycks den svenska bestämmelsen kunna ifrågasättas 
till viss del.248 Det är emellertid mycket sannolikt att samma principer inte 
gäller för en arbetstagare som uppnått normal pensionsålder.249 

                                                
245 Blanpain, Roger, Fixed-term employment contracts: the exception to the rule?, 
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 24/1 
2008, s. 126ff. Se även Blanpain, Roger & Grant, Claire, Fixed-term employment contracts: 
a comparative study, Vanden Broele, Brugge, 2009, s. 13 Jfr. Blanpain, Roger, European 
labour law, 12 ed., Kluwer Law International, Alphen aan der Rijn, 2010, s. 477f. 
246 EU-domstolens uttalande i Bianca Kücük tillkom efter att Kommissionen, TCO och 
Blanpain framfört sina argument rörande restriktiv tolkning av begreppet objektiv grund. 
247 Se avsnitt 4.2.5. 
248 Se avsnitt 3.3.3.6 
249 Se C-411/05 Palacios de la Villa 
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4.2.5 Kombinationer av visstidsanställningar 
och en sammanlagd högsta tid 

TCO:s och Kommissionens kritik inriktar sig inte i första hand på enskilda 
anställningsformer utan avser det att anställningar kan kombineras så att 
arbetstagare inte tillerkänns ett tillräckligt skydd. Mot det argumentet kan 
anföras att så länge man kombinerar anställningsformer som kräver 
objektiva grunder finns det inget problem.250 Varje anställning skall 
bedömas för sig och en legitim tidsbegränsad anställning skall inte 
underkännas på grund av att arbetsgivaren i hög utsträckning använt 
upprepade visstidsanställningar. Detta är också den inställning AD har även 
om man ännu inte bedömt något fall med kombinationer av de nya 
anställningsformerna för tidsbegränsad anställning. Som framgått ovan har 
också EU-domstolen den inställningen att varje anställning skall ses för sig, 
man skall dock vid en helhetsbedömning ta hänsyn till antalet och längden 
av föregående visstidsanställningar. Användningen av vikariat i 
kombination med allmän visstidsanställning, och eventuellt med flera 
anställningsformer, kan dock fortfarande användas för att skjuta upp 
omvandling till tillsvidareanställning för allmän visstidsanställning och 
vikariat. På så sätt görs det skydd som skall implementera visstidsdirektivet 
avseende åtminstone allmän visstidsanställning ineffektivt. 
 
Regeringens förslag till ny lagstiftning251innebär inte någon egentlig 
förändring av rättsläget. Såväl Kommissionen som en mängd 
remissinstanser vill ha en övre sammanlagd tidsgräns. Tidsgränser på fyra år 
som presumeras inte utgöra missbruk kan även ifrågasättas utifrån det att 
anställningarnas varaktighet är en faktor som skall beaktas vid en 
helhetsbedömning rörande huruvida en visstidsanställning är objektivt 
motiverad, enligt EU-domstolen i Bianca Kücük. 
 
I Impact bedömdes visstidsanställningar på upp till åtta år vara otillåtet. 
Frågan om var EU-domstolen skulle dra gränsen för tillåtlighet är 
svårbedömd men man godkänner alltså inte ovanligt långa perioder. 
 
I svenska kollektivavtal finns liknande bestämmelser om att 4 år i allmän 
visstidsanställning och vikariat sammanlagt är den maximalt tillåtna 
tidsperioden. Det finns dock exempel på utvidgningar av tvåårsgränserna till 
treårsgränser för omvandling till tillsvidareavtal. Dessa regler måste man 
också beakta när man bedömer den svenska rätten eftersom EU-rätten 
kräver att i princip alla som omfattas av ett direktivs tillämpningsområde 
skall komma i åtnjutande av rättigheterna.252    

                                                
250 Se Numhauser-Henning, Ann, Från begränsad till allmän visstidsanställning, s. 383 
251 Se Avsnitt 3.3.2.3 
252 Numhauser-Henning menar att en tydlig EU-spärr borde införas. I de kollektivavtal jag 
undersökt finns ett som ger arbetsgivaren mer frihet i förhållande till lagen. Om lagen 
riskerar att strida mot EU-rätten så gör Unionens avtal med Stål och metallarbetsgivarna det 
ännu mer. Det är märkligt att en EU-spärr inte finns. Se Numhauser-Henning, Ann, Fixed-
term Work in Nordic Labour Law, The International Journal of Comparative Labour Law 
and Industrial Relations, Volume 18, Issue 4, 2002, s. 451ff. 
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4.3 Företrädesrätt till återanställning 

Mot bakgrund av EU-domstolen uttalanden i Angelidaki 253 måste 
företrädesrätten beaktas och ses som en del i det svenska skyddet mot 
missbruk av på varandra följande visstidsavtal. Detta stämmer också bra 
överrens med den doktrin som betonar ramavtalets flexibilitet vad gäller de 
åtgärder som medlemsstaterna kan använda sig av.254 Företrädesrätten är 
förmodligen ett viktigt skäl till att antalet visstidsanställda inte är högre än 
det är. Samtidigt är företrädesrätten inte ett effektivt hinder mot missbruk i 
alla enskilda fall.  

4.4 Klausul 8.3 

I Angelidaki konstaterade EU-domstolen att klausul 8.3 inte förbjuder en 
borttagning av en föreskrift om omvandling av visstidsavtal till 
tillsvidareavtal vid missbruk av förstnämnda avtal inom den offentliga 
sektorn, eller som ställer upp väldigt restriktiva villkor för sådan 
omvandling. Detta förutsatte dock enligt EU-domstolen att ändringen bara 
avsåg en begränsad andel arbetstagare. Av fallet framgick också att klausul 
8.3 omfattar både på varandra följande visstidsavtal och enskilda 
visstidsavtal.255  
 
Den svenska reformens kärna var den allmänna visstidsanställningen som 
gäller alla arbetstagare. Den svenska reformen kan visserligen sägas ha 
sänkt skyddsnivån i Sverige när den genomfördes. Det är dock tillåtet att 
sänka skyddet till ett direktivs miniminivå om sänkningen inte görs för att 
implementera direktivet utan av andra skäl. 

4.5 Det svenska systemets förenlighet 
med direktivet 

Vid min utredning av EU-domstolen praxis har jag noterat att det är viktigt 
att skilja på individuellt missbruk och systemet i stort. Statistik rörande 
förekomsten av visstidsanställningar i EU visar att Sverige har en 
förhållandevis hög andel visstidsanställda. Andelen är dock betydligt lägre 
än t.ex. i Polen och Spanien och den är inte så hög att den tyder på något 
systematiskt missbruk. I Bianca Kücük ansåg domstolen att varje 
visstidsanställning skulle bedömas enskilt. Frågan blir då om de svenska 
reglerna ger utrymme för missbruk i enskilda fall.  
 

                                                
253 Se avsnitt 3.3.3.5 
254  Klausul 5 har beskrivits som en extremt flexibel bestämmelse och som en plattform för 
åtgärder mot missbruk runt löst formulerade villkor. Se Kenner, Jeff, EU employment law: 
from Rome to Amsterdam and beyond, Hart, Oxford, 2003, s. 289 och Murray, Jill, 
European Developments – Normalizing temporary work, Industrial Law Journal, 1999 
28(3) s. 273f. 
255 Se avsnitt  3.3.3.5 
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Vikariat och säsongsanställning tror jag lever upp till kravet på objektiva 
grunder. Därmed bör varje kombination också vara acceptabel, eftersom de 
är motiverade i varje enskilt fall. Annorlunda är det med allmän 
visstidsanställning, där är själva tidsregeln begränsningen. Det gör det 
tveksamt om den begränsningen utsträcks med hjälp av andra anställningar 
om detta står i förenlighet med visstidsdirektivet. 
 
Regeringens nya förslag om ändringar i LAS är välkommet eftersom det är 
bra att problemet uppdagas. Förslaget är dock otydligt och utgör ingen 
egentlig ändring av rättsläget. Vidare finns det en risk att arbetsgivare inte 
vågar anställa när det råder osäkerhet kring vad som gäller. Detta kan 
missgynna grupper som står långt från arbetsmarknaden. Då är det bättre att 
man ändrar 5 § i stället för 4 § så att det blir svårare att kombinera 
anställningar på ett sätt som utgör ett missbruk. En takregel med en högsta 
tillåtna tid oavsett anställningsform hade då varit lämplig eftersom risken 
för missbruk minskar avsevärt.        
 
Det måste beaktas att EU-domstolen i Adeneler bedömde en bestämmelse 
som gjorde den grekiska implementeringen i praktiken obrukbar. Därmed 
ansåg man att direktivets syfte och ändamålsenliga verkan var hotad. Det 
svenska systemet kan inte sägas innehålla någon aspekt som gör 
implementeringen obrukbar i den omfattningen.256 Hur än EU-domstolen 
bedömer de svenska reglerna vid en eventuell prövning kommer 
visstidsdirektivet påverka svensk arbetsrätt. Det faktum att ärendet har 
dragits så långt som till en formell underrättelse från kommissionen och 
redan har resulterat i en promemoria talar för sig. Regeringens lagförslag har 
även kritiserats i flera avseenden varför det är högst troligt att flera 
ändringar i förslaget görs. Många har även efterfrågat ytterligare utredning 
av det svenska systemet även om jag anser att det borde ha gjorts tidigare 
och då innefattandes en undersökning rörande förekomsten av missbruk. 
 
Vidare anser jag i likhet med Numhauser-Henning att en EU-spärr bör 
införas för att säkerställa att kollektivavtal inte strider mot EU-rätten. Det 
finns exempel på kollektivavtal som är mer utvidgande i förhållande till 
tillåtligheten av visstidsanställningar än de regler i LAS som är föremål för 
Kommissionens kritik. Om den svenska implementeringen är för generös 
mot arbetsgivaren, så kommer dessa avtal att bryta ännu mer mot EU-rätten. 

4.6 ”Abuse of rights” 

Mot bakgrund av att ovanstående rättsutredning inte ger stöd för att 
principen skulle ge någon påverkan på svensk arbetsrätt anser jag inte att 
denna rättspraxis rörande en EU-rättslig princip om rättsmissbruk har 
särskilt stor betydelse för mina slutsatser i denna uppsats. Men det visste jag 
inte förrän jag satte in mig i frågan. Eftersom definitionen av missbruk 

                                                
256 Engblom ifrågasätter de svenska reglerna på grund av att systemet sammantaget inte 
lever upp till direktivets syfte och att därmed Sverige inte kan utnyttja sitt skönsmässiga 
utrymme för implementering. Se Engblom, s. 148f. 
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varierade inte bara över tid utan också mellan olika områden törs jag inte 
dra någon bestämd slutsats. Man kan dock konstatera att EU-domstolen 
tolkade missbrukssyftet snävt även i Bianca Kücük. Arbetsgivaren i det 
fallet utnyttjade svagheter i vikariatslagstiftningen på samma sätt som 
svenska arbetsgivare utnyttjar att vikariatet inte behöver ha en särskilt stark 
koppling till en bestämd person som är frånvarande. Finns det svagheter i 
lagstiftningen får arbetsgivaren utnyttja dem. Det är inte en ”abuse of right”. 
Men det är också ett starkt skäl för EU-domstolen att lägga stor vikt vid 
möjligheterna som lagen ger att i enskilda fall missbruka systemet genom att 
kombinera allmän visstidsanställning med andra tidsbegränsade 
anställningar. Går målet till EU-domstolen tror jag alltså att en takregel 
krävs, men vad den takregeln blir kan jag inte ha någon uppfattning om. 
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5 Avslutande synpunkter 
TCO och Kommissionen kan vinna i EU-domstolen. I så fall krävs 
lagändringar och det blir tydligt hur EU-rätten påverkat Sverige. Den 
svenska regeringen kan också vinna i EU-domstolen. Men även om svenska 
regeringen vinner så kommer målet ändå att ha påverkat rättsläget. Ett 
vardagsärende där en arbetsgivare låtit en tidsbegränsad anställning följa 
efter en provanställning kan ifrågasättas. I processen har det framhållits att 
detta inte bör ske. Vinner Regeringen så beror det till stor del på att EU-
domstolen litar på AD:s förmåga att stoppa missbruk. Om AD skall leva upp 
till det förtroendet måste man ändra sin praxis i skärpande riktning. De 
förarbetsuttalanden som regeringen byggt sin argumentation på i EU-
domstolen blir då tyngre som rättskälla. 
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