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Summary 
The main principle is that employment shall last until further notice, this is 

stated both by the European Court of Justice practice and Swedish law. In 

Swedish labor law this is regulated in the 4 § of the Employment Protection 

act. Fixed-term contracts can be entered into by the examples that are listed 

in 5-6 §§ of the Employment Protection act. These rules are dispositive rules 

and it’s possible to deviate from the Employment Protection act through 

special statutes or a collective agreement. If deviations are made then 

special statutes and collective agreements take precedence over the 

Employment Protection act.  

 

According to clause 5.1 in the framework agreement on fixed-term work the 

Member States have to implement one or more of the measures to prevent 

abuse: regulations regarding objective reasons justifying the renewal of such 

contracts or relationships, regulations regarding the maximum total duration 

of successive fixed-term employment contracts or relationships and 

regulations regarding the number of renewals of such contracts or 

relationships. The Member States have a large discretionary scope to 

interpret the different concepts and there is little guidance from the 

European Court of Justice’s practice.  

 

The Employment Protection act has been a constant subject for modification 

during the years. When the amendments were made regarding temporary 

employment in the year of 2007, TCO then reported Sweden to the 

commission because of insufficient implementation of the framework 

agreement on fixed-term work. A case of infringement started against 

Sweden where the main critic was that there were no limitations for 

temporary employment, this because there is no requirements on objective 

reasons justifying the renewal of such contracts. A threat to prelude a 

violation against the treaty suit has for a long time saddled the Swedish 

government and forced them to an amendment.  
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The purpose of the thesis is therefore to prescribe what the established law 

is and investigate if it is in compliance with the framework agreement on 

fixed-term work. The thesis also intends to answer what demands the body 

of EU law has on the national systems to prevent abuse of temporary 

employment and what caused the amendments in the Employment 

protection act.  To answer these questions the legal dogma will be applied.  

 

Bill. 2015/16 presents the proposals, which will come into force the 1st of 

May 2016.  A supplementary conversion rule will be imposed for temporary 

employment, which says that temporary employment contracts will turn into 

an indefinite duration contract if the total time exceeds over two years, but 

not like today only if it happened during a five-year period, but in total 

irrespective of that sort of timeframe if the temporary employments have 

been consecutive according to 5 § of the Employment protection act.  

 

The thesis presents inter alia the conclusion that the amendments are more 

than likely to fulfill the demands of the body of EU law. To support this, it 

is easy to see a clear approach from the government to make the 

amendments out of the criticism from the EU commission, a measure from 

clause 5 has been implemented into national law and the practice of the 

European Court of Justice has been taken into account.  
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Sammanfattning 
Huvudregeln är att anställningar ska gälla tillsvidare, detta enligt både EU-

domstolens praxis och svensk rätt. I svensk rätt regleras detta i 4 § LAS. 

Tidsbegränsade anställningar får dock träffas för de fall som anges i 5-6 §§ 

LAS. Dessa regler är dispositiva och det är möjligt att göra avsteg från LAS 

genom specialförfattningar eller kollektivavtal. Görs detta har 

specialförfattning eller kollektivavtal företräde framför LAS regler. 

 

Enligt klausul 5.1 i visstidsdirektivet ska medlemsstaterna införa en eller 

flera åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar: 

bestämmelser om objektiva grunder för förnyad anställning, bestämmelser 

om en övre sammanlagd tidsgräns för på varandra följande 

visstidsanställningar och bestämmelser om hur många gånger en 

visstidsanställning får förnyas. Medlemsstaterna besitter ett stort 

skönsmässigt utrymme att tolka begreppen och det finns endast en viss 

ledning från EU-domstolens praxis.  

 

LAS har varit ett ämne för ständig förändring under åren. Då ändringar 

gjordes i LAS beträffande visstidsanställningar år 2007 anmälde TCO 

Sverige till kommissionen för bristande genomförande av visstidsdirektivet. 

Ett överträdelseärende inleddes mot Sverige där huvudkritiken var att det 

inte fanns några begränsningar med anställningsformen allmän 

visstidsanställning, detta då det ej längre krävdes några objektiva grunder 

för att ingå denna anställningsform. Hot om fördragsbrottstalan har därför 

länge hängt över den svenska regeringen och tvingat fram en lagändring.  

 

Prop. 2015/16 presenterar det förslag som träder ikraft den 16 maj 2016. En 

kompletterande omvandlingsregel för allmän visstidsanställning kommer att 

införas och innebär att en allmän visstidsanställning kommer att övergå till 

en tillsvidareanställning om den sammanlagda tiden överstiger två år, men 

inte som idag endast om det skett inom en femårsperiod, utan helt 



 4 

oberoende av en sådan tidsram om de tidsbegränsade anställningarna, enligt 

5 § LAS, har följt på varandra.  

 

Syftet med uppsatsen är således att fastställa gällande rätt och undersöka om 

den är förenlig med EU-rätten. Uppsatsen har även till avsikt att besvara 

vilka krav EU-rätten ställer på nationell rätt för att förhindra missbruk av 

tidsbegränsade anställningar och vad som har föranlett ändringarna i LAS. 

För att besvara dessa frågor tillämpas den rättsdogmatiska metoden.  

 

I uppsatsen presenteras bland annat slutsatsen att ändringarna med största 

sannolikhet uppfyller de krav som gemenskapsrätten ställer upp. Stöd för 

detta är att det går att se en tydlig linje från regeringens sida i utformningen 

av reglerna. Detta då ändringarna tar sin utgångspunkt i kommissionens 

kritik angående allmän visstidsanställning, en åtgärd från klausul 5.1 i 

visstidsdirektivets har införts i nationell rätt och EU-domstolens praxis har 

beaktas.  
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Förord 
Jag kommer ihåg första dagen på juristprogrammet väldigt tydligt. En 

person från lärarlaget sa ”tiden kommer att springa iväg och helt plötsligt är 

ni på termin nio och skriver er examensuppsats”. Just då kändes det väldigt 

långt borta men tiden har verkligen sprungit iväg och nu är jag i mål och har 

skrivit mitt examensarbete.  

 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Ann 

Numhauser-Henning för värdefulla tips och råd. Sedan vill jag tacka min 

familj för ovärderligt stöd under dessa krävande år, utan er hade jag aldrig 

lyckats fullfölja utbildningen. Ett stort tack vill jag även rikta till min sambo 

Victor som alltid finns där, stöttar och hjälper mig att uppnå mina mål.  

 

Slutligen vill jag även tacka mina Lundakompisar som under hela 

utbildningen har funnits som ett enormt stöd för mig.  

 

Helsingborg, maj 2016 

 

Ida Arvidsson 
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undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 

 



 7 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) görs en åtskillnad mellan en 

anställning tillsvidare och en tidsbegränsad anställning. Som huvudregel 

gäller att en anställning gäller tillsvidare, detta enligt 4 § LAS.1 I 5 § LAS 

föreskrivs dock de fall då tidsbegränsade anställningar får träffas och det 

gäller för allmänna visstidsanställningar, vikariat, säsongsarbete och när 

arbetstagaren har fyllt 67 år. Dessutom framgår det av 6 § LAS att 

provanställningar också får avtalas under högst 6 månader. Detta som en 

ytterligare form av tidsbegränsade anställningar. Det bör dock tilläggas att 

tidsbegränsade anställningar även är tillåtna om de har stöd i kollektivavtal 

eller i särskild författning.2 Av 5 § 2 st. LAS framgår det att det finns vissa 

tidsgränser vad gäller omvandling av tidsbegränsade anställningar till 

tillsvidareanställningar. Paragrafen föreskriver att ”Om en arbetstagare 

under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i 

allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i 

sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning”.3 

 

År 1999 antog Europeiska unionens råd, direktiv 1990/70/EG om ramavtalet 

om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.4 Ett av 

visstidsdirektivets syften är att förhindra missbruk av på varandra följande 

anställningskontrakt eller anställningsförhållanden.5 År 2001 gjordes 

bedömningen i en departementspromemoria6 att svensk rätt genom 

bestämmelser i LAS uppfyllde direktivets krav. Men efter 2007-års 

                                                
1 Wästfelt, M m.fl., Anställningsskyddslagen- med kommentar, 2014, s. 49.  
2 2 § LAS och 2 § 3 st LAS. 
3 5 § 2 st. LAS.  
4 Hädanefter refererat till som visstidsdirektivet. 
5 Klausul 1 p. B i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP. 
6 Ds 2001:6, Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven.  
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ändringar i LAS menade TCO att den svenska lagstiftningen troligen stred 

mot visstidsdirektivet. Med detta som bakgrund anmälde TCO Sverige till 

EU-kommissionen på grund av bristande genomförande av 

visstidsdirektivet. EU-kommissionen inledde ett överträdelseärende mot 

Sverige och hävdade att LAS saknade en övre tidsgräns för flera på varandra 

följande visstidsanställningar. Sverige hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder 

för att uppfylla visstidsdirektivet och för att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar.7 Flera försök att reformera LAS har gjorts efter TCO:s 

anmälan till kommissionen, men inte förrän år 2015 har något förslag till 

lagändring fått gehör och lett till en lagändring. Dessa lagändringar kommer 

att träda i kraft 1 maj 2016.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande svensk rätt avseende missbruk 

av visstidsanställningar och undersöka om den svenska rätten är förenlig 

med EU-rätten och visstidsdirektivet. Uppsatsen har även till syfte att reda 

ut vad som har föranlett lagändringarna och därmed även diskutera brister i 

den gamla lagtextens utformning och innehåll.  

 

Uppsatsen har till avsikt att besvara följande frågeställningar:  

• Vilka krav ställer visstidsdirektivet och EU-rätten på nationell 

lagstiftning för att förhindra missbruk av visstidsanställningar? 

• Varför krävdes det en ändring i LAS? 

• Hur ser den nya regleringen ut?  

o Uppfyller den nya regleringen visstidsdirektivets krav?  

 

1.3 Avgränsning  

Jag har valt att koncentrera mig på de tidsbegränsade anställningsformerna 

som nämns i 5-6 §§ LAS, det vill säga: allmän visstidsanställning, vikariat, 

                                                
7 Kommissionens formella underrättelse, 2007/4835, K (2010) 1434.   
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säsongsanställning, arbetstagare som fyllt 67 år och provanställning. 

Därmed har jag valt att avgränsa mitt arbete till att inte omfatta den 

speciallagstiftning som finns, som till exempel anställningsförordningen 

(1994:373) och skollagen (2010:800).8 

 

Det kommer inte heller att beröras någon diskrimineringslagstiftning, 

varken på nationell eller europeisk nivå. Även om diskrimineringsfrågor är 

nära sammankopplat till visstidsanställningar, kommer det i bakgrunden när 

missbruk av visstidsanställningar diskuteras.  

 

Slutligen har jag också valt att begränsa mig till att endast beröra 5-6 §§ 

LAS som reglerar tidsbegränsade anställningar och 25 § LAS som 

behandlar  företrädesrätt till återanställning. Jag har därmed valt att inte 

närmare beröra andra bestämmelser som behandlar tidsbegränsade 

anställningar. Detta med hänvisning till uppsatsens begränsade omfattning 

och med bedömningen att de berörda paragraferna är av störst relevans för 

uppsatsens frågeställningar.  

1.4 Metod och material  

Jag kommer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att besvara 

mina problemformuleringar och för att utforma en analys. Den 

rättsdogmatiska metoden utgår från de allmänt accepterade rättskällorna 

vilket innebär att svaren söks i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

den juridiska litteraturen. Med den rättsdogmatiska metoden är det möjligt 

att både påvisa rättsläget och att kritisera det, vilket min uppsats har till 

avsikt att göra.  

 

Vad gäller tidigare lagstiftning är det önskvärt att använda sig av flera olika 

rättskällor och här kommer en undersökning göras av rättspraxis, 

lagförarbeten och den juridiska litteraturen. Angående 5 § LAS är det viktigt 

att ta fasta på vad som uttryckligen är angivet i lagmotiven. I lagmotiven 

                                                
8 Glavå, M & Hansson, M, Arbetsrätt, 2016, s. 241. 
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återfinns anvisningar om hur det är tillåtet att stapla olika tidsbegränsade 

anställningar på varandra. Lagmotiven stadgar att de olika tidsbegränsade 

anställningsformerna inte är möjliga att slå ihop för att uppnå de 

tidsgränserna som krävs för att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas 

till en tillsvidareanställning enligt omvandlingsreglerna i 5 § 2 st. LAS.  

 

För att vidare kunna göra en framställning av de lagändringar i LAS som 

träder i kraft den 1 maj 2016, krävs en noggrann undersökning av de 

lagförarbeten som ligger till grund för ändringarna. Ds 2015:29 och prop. 

2015/16:62 blir centrala i denna del av arbetet men också tidigare förslag. 

Däremot hamnar den juridiska doktrinen i periferin då ändringarna är så 

pass nya och det därav inte finns mycket skrivet om dem ännu. Å andra 

sidan kan doktrinen på detta område ge en bra bakgrund och förståelse för 

vad som har föranlett behovet av ändring i lagstiftningen.  

 

Då stora delar av uppsatsen behandlar visstidsdirektivets innehåll, 

tillämpning och inverkan på svensk rätt kommer även den EU-rättsliga 

metoden att användas vid författandet av uppsatsen. Den EU-rättsliga 

metoden försöker att besvara hur EU-rättsliga källor som är antagna på en 

europeisk nivå ska tolkas och tillämpas på en nationell nivå.9  

1.5 Forskningsläge 

Regleringen vad gäller tidsbegränsade anställningar har varit ett ämne för 

ständig förändring, uppluckring och begränsningar under de senaste 50 åren. 

Diskussioner har under en lång tid förts för att finna en balans mellan 

arbetsgivarens flexibilitet och arbetstagarens behov av anställningstrygghet. 

Så småningom har även diskussioner vad gäller kravet att uppfylla 

visstidsdirektivets syfte blivit ett hett omdebatterat ämne både för 

lagstiftaren, fackförbund och kommissionen. Med beaktande av detta går det 

att dra slutsatsen att området är väl behandlat, åtminstone vad gäller 

gällande rätt både på nationell- och EU-nivå.  

                                                
9 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, 2013, s. 109. 
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Mot bakgrund av den kritik som den svenska lagstiftningen fick motta av 

TCO vad gäller det bristande genomförandet av visstidsdirektivet och mot 

bakgrund av det överträdelseärende som kommissionen drev mot Sverige 

var den svenska lagstiftningen i stort behov av förändring. Då de nya 

ändringar nyligen har antagits och då lagändringarna inte har trätt i kraft 

förrän i slutskedet av uppsatsskrivandet blir det centralt att granska det 

lagstiftningsarbete som regeringen har genomfört. Därmed får ämnet ännu 

anses vara tämligen lite behandlat i forskningen vilket innebär att det i 

denna del finns ett stort utrymme för egna bedömningar och självständiga 

reflektioner.  

1.6 Disposition 

I kapitel 1 framgår mina frågeställningar, uppsatsens syfte och metod. Vilka 

avgränsningar som har gjorts beskrivs också i detta kapitel och slutligen en 

redogörelse för forskningsläget. 

 

Kapitel 2 är inledningen på uppsatsens deskriptiva del. I detta kapitel berörs 

den EU-rättsligaaspekten och en beskrivning görs av visstidsdirektivet, dess 

innehåll och mål. Fokus ligger på klausul 5 och dess rekvisit och även på 

hur klausulen har tolkats i EU-domstolen. Kapitlet ger en beskrivning av 

vad missbruk av på varandra följande visstidsanställningar är och förklarar 

hur centrala begrepp vad gäller missbruk ska tolkas.  

 

Kapitel 3 går sedan vidare till att ingående diskutera de olika former av 

tidsbegränsade anställningar som utgör gällande svensk rätt fram till den 1 

maj 2016. Här görs en systematisk genomgång av de tillåtna formerna av 

tidsbegränsade anställningar enligt 5-6 §§ LAS. Reglerna som behandlar 

företrädesrätt till återanställning kommer också att beröras översiktligt. 

Vidare följer en historisk återblick och en genomgång av LAS tidigare 

utformning. Detta för att få en uppfattning om vad som brast i de tidigare 

utformningarna av lagtexten, för att få en överblick om hur LAS har 
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förändrats genom åren och för att få en bra grund för analysen. En kort 

framställning av det omfattande reformarbete som gjordes mellan år 2006-

2008 kommer också att göras i detta kapitel.  

 

I kapitel 4 görs en framställning av det överträdelseärende som EU-

kommissionen drev mot Sverige på grund av bristande genomförande av 

visstidsdirektivet efter anmälan av TCO. Ärendet presenteras från TCO:s-, 

den svenska regeringens- och från kommissionens perspektiv.  

 

Kapitel 5 fortsätter med en granskning av de senaste förslagen som lagts 

fram till LAS. Första delen av kapitlet beskriver de förslag till ändringar i 

LAS som lagts fram men som ej genomförts. Den andra delen av kapitlet 

behandlar 2015-års förslag, den kompletterande omvandlingsregeln och 

undersöker den nya lagtextens förenlighet med EU-rätten och 

visstidsdirektivet.  

 

Det avslutande kapitlet, kapitel 6 innehåller uppsatsens analys. Denna del 

har till avsikt att diskutera och analysera det som framställts i tidigare 

kapitel.  
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2. EU-rätten 

2.1 Allmänt 

Inom EU-arbetsrätten finns det ingen motsvarighet till LAS. Direktiv utgör 

istället den viktigaste rättskällan på området. Regleringen vad gäller 

tidsbegränsade anställningar återfinns i visstidsdirektivet och är bindande 

för medlemsstaterna. Det är dock bara bindande med avseende på det 

resultat som ska uppnås och medlemsstaterna är själva fria att utforma 

tillvägagångssätten, formen och metoden.10 När medlemsstaterna uppfyller 

målen krävs att direktivet överförs till nationella regler. I de flesta fall sker 

det genom lagstiftning.11  

2.2 Visstidsdirektivet 

Ramavtalet om visstidsarbete tecknades mellan de allmänna 

branschöverskridande organisationerna UNICE, CEEP och EFS den 28 juni 

1999. I visstidsdirektivets inledning fastställs att parterna erkänner att 

anställningskontrakt som gäller tillsvidare är huvudregeln och att det är den 

generella principen som ska tillämpas i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Visstidsanställningar ska därmed anses vara ett undantag och 

ska tillämpas restriktivt.12 Vidare konstateras att visstidsanställningar under 

vissa omständigheter kan svara mot både arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

behov och skapar en bättre balans mellan flexibilitet för arbetsgivare och 

anställningsskydd för arbetstagare.13 Visstidsdirektivets syfte är att:   

 
”Förbättra kvalitén på visstidsarbete genom att garantera att principen 

om icke-diskriminering tillämpas” och [...]”upprätta ett ramverk för 

                                                
10 Artikel. 249, 3 st. i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad 
Amsterdam version). 
11 Nyström, B, EU och arbetsrätten, 2011, s. 33. 
12 Blanpain, R, European labour law, 2012, s. 496-497. 
13 Nyström, B, EU och arbetsrätten, 2011, s. 304. Se även C-109/09 Deutsche Lufthansa 
AG mot Gertraud Kumpan, EU:C:2011:129 p. 30-31. 



 14 

att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra 

följande anställningskontrakt eller anställningsförhållande.”14 

 

Direktivet består av tre huvudrättigheter: principen om icke-diskriminering 

(klausul 4.1), skyddet för missbruk av visstidsanställningar (klausul 5.1) och 

rätten till information (klausul 6.1).15 Denna uppsats kommer att fokusera på 

den andra pelaren, det vill säga klausul 5. Klausul 5 i visstidsdirektivet 

innehåller bestämmelser för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. 

Medlemsstaterna ska efter samråd med arbetsmarknadens parter och med 

hänsyn till nationell lagstiftning, kollektivavtal, praxis och 

arbetsmarknadens parter införa en eller flera av de följande åtgärderna: 

 
“a)Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

b)Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på 

varandra följande visstidsanställningar. 

c)Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får 

förnyas.”16 

 

Det finns ett stort utrymme för medlemsstaterna att göra en skönsmässig 

bedömning om hur de ovan uppräknade punkterna ska införas och tillämpas. 

Medlemsstaterna har möjlighet att själva bestämma om en eller flera 

åtgärder ska tillämpas eller om den redan existerande, likvärdiga lagliga 

åtgärden ska utnyttjas. Detta på ett sätt som tar hänsyn till särskilda 

branscher och/eller kategorier av arbetstagare.17 ”Likvärdiga lagliga 

åtgärder” ska förstås som alla åtgärder som återfinns i nationell lagstiftning i 

likhet med det åtgärder som finns i klausul 5.1 i visstidsdirektivet och som 

har till syfte att verkligen förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar.18 Vad gäller begreppet missbruk är det av stor vikt att 

                                                
14 Klausul 1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
15 Barnard, C, EC Employment Law, 2006, s. 480-482. 
16 Klausul 5.1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
17 C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl., EU:C:2008:223 punkt 71. 
18 Förenade målen C-378/07- 380/07 Angelidakis m.fl., EU:C:2009:250 punkt 74-76. 
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undersöka om verksamheten eller företaget i själva verket har ett konstant 

och varaktigt behov av arbetskraft men använder sig av på varandra följande 

tidsbegränsade anställningar istället för att tillsvidareanställa.19 

 

Vidare är det av stor vikt att påpeka att ramavtalet är utformat som ett 

minimidirektiv vilket innebär att direktivet fastställer den miniminivå som 

medlemsstaterna måste införa. Det står dock medlemsstaterna fritt att införa 

en högre skyddsnivå än vad direktivet kräver.20 I visstidsdirektivets klausul 

8 finner vi genomförandebestämmelserna som föreskriver detta. Klausul 8.3 

stadgar att:  

 
“Genomförandet av detta avtal skall inte utgöra en skälig grund för att 

minska den allmänna skyddsnivån för de arbetstagare som omfattas av 

avtalet.”21 

 

Prövningen av huruvida det har skett en minskning av den allmänna 

skyddsnivån ska ske mot samtliga nationella regler som berör 

visstidsanställningskontrakt. Minskningen måste också vara knuten till 

genomförandet av visstidsdirektivet och måste avse den allmänna 

skyddsnivån för visstidsanställda.22  

2.2.1 På varandra följande tidsbegränsade 
anställningar 

Medlemsstaterna ska i samråd med arbetsmarknadsparterna (när det är 

lämpligt) definiera vad på varandra följande tidsbegränsade anställningar är, 

klausul 5.2 i visstidsdirektivet. Det finns ett stort utrymme till skön för 

medlemsstaterna, det vill säga en möjlighet för medlemsstaterna att själva 

göra sina tolkningar av begreppen. Dock är denna rätt inte obegränsad och 

                                                
19 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443, punkt 82-89. 
20 Nyström, B, EU och arbetsrätten, 2011, s. 33. 
21 Klausul 8.3 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
22 Förenade målen C-378/07- 380/07 Angelidakis m.fl., EU:C:2009:250 punkt 124-126. 
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den skönsmässiga bedömningen får inte användas på ett sådant sätt att 

visstidsdirektivets syfte äventyras eller att det uppkommer en situation som 

kan medföra missbruk.  

 
I Adeneler-målet23 prövades frågan om vad som möjligen skulle kunna vara 

en för snäv definition av begreppet. Omständigheterna var sådana att det i 

den grekiska lagstiftningen fanns en regel som stipulerade att ”på varandra 

följande” ska anses vara tidsbegränsade anställningar eller 

anställningsförhållande mellan samma arbetsgivare och arbetstagare, där 

identiska eller liknande anställningsvillkor tillämpas och där det inte 

förflutit mer än 20 dagar. Domstolen ansåg att en så pass snäv definition av 

”på varandra följande” skulle göra det möjligt att anställa arbetstagare 

tillfälligt under flera års tid. Arbetstagaren skulle vara tvungen att godta 

avbrotten på 20 dagar som skulle vara nödvändiga mellan anställningarna. 

En annan aspekt som domstolen också tog upp var den att arbetsgivare 

skulle få ett större utrymme att missbruka denna anställningsform med en 

sådan utformning av lagtexten. Slutligen menade domstolen på att den 

nationella lagstiftningen som införts för att införliva visstidsdirektivet kunde 

bli helt verkningslös. Detta då arbetsgivare, genom att låta 21 dagar passera 

mellan de olika tidsbegränsade anställningarna, kunde undvika att 

bestämmelserna angående skydd för missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar överhuvudtaget blev tillämpliga. Med detta som 

bakgrund kom EU-domstolen till slutsatsen att klausul 5 i visstidsdirektivet 

vad gäller ”på varandra följande” ska tolkas så att en nationell lagstiftning 

som föreskriver att en tidsbegränsad anställning där endast 20 dagar har 

förflutit till nästa tidsbegränsade anställning ska utgöra hinder för en sådan 

lagstiftning.24  

 

Adeneler-målet ger därmed en viss vägledning i hur uttrycket ”på varandra 

följande” ska tolkas och visar på det faktum att en nationell bestämmelse 

                                                
23 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443. 
24 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443, punkt 82-89. 
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som på ytan uppfyller visstidsdirektivet inte kan anses vara ett tillräckligt 

skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar om den i praktiken inte 

innebär ett tillräckligt starkt skydd.25 EU-domstolen betonade att 

vistidsdirektivets syfte är att skydda arbetstagare mot otrygga 

anställningsförhållanden och att visstidsdirektivets ändamålsenliga syfte inte 

får äventyras.26  

 

Vidare har EU-domstolen ansett att en tidsgräns på tre månader mellan 

anställningarna är förenlig med visstidsdirektivet. Enligt domstolen är en 

tidsgräns på tre månader mellan anställningarna i allmänhet tillräcklig för att 

avbryta varje anställningsförhållande och därmed göra det svårt för 

arbetsgivare som har ett stadigvarande behov av arbetskraft att kringgå 

visstidsdirektivets skydd mot missbruk.27 Däremot är det upptill de 

nationella myndigheterna och domstolarna, som har till uppgift att införliva 

visstidsdirektivet, att i det enskilda fallet undersöka alla omständigheter i 

ärendet. Därvid är de tvungna att beakta bland annat hur många på varandra 

följande visstidsanställningar som träffats med samma person eller för 

samma arbete så att missbruk av visstidsanställningar kan uteslutas.28  

2.3 Åtgärder för att förhindra missbruk av 
visstidsanställningar 

Som tidigare nämnts innehåller klausul 5.1 i visstidsdirektivet åtgärder för 

att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Medlemsstaterna måste 

införa en eller flera av de uppräknade åtgärderna för det fall då inte 

likvärdiga lagliga åtgärder redan finns. Det är upp till medlemsstaterna att 

fritt välja vilken åtgärd de vill införa.  

                                                
25 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443, punkt 87.  
26 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443, punkt 72-73. 
27 Förenade målen C-378/07- 380/07 Angelidakis m.fl., EU:C:2009:250, se även C-364/07 
Vassilakis m.fl. EU:C:2008:346. 
28 Förenade målen C-378/07- 380/07 Angelidakis m.fl., EU:C:2009:250, punkt 157. 
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2.3.1 Objektiva grunder 

I klausul 5.1 a finns det första åtgärdsalternativet ”bestämmelserna om 

objektiva grunder för förnyad visstidsanställning”. Användandet av 

visstidsanställningar på objektiva grunder bidrar till att förhindra att denna 

anställningsform missbrukas och skapar ett förhållande där både 

arbetsgivare och arbetstagare kan gynnas.29 Visstidsdirektivet ger inte för 

handen någon definition av begreppet utan det är upp till medlemsstaterna 

och arbetsmarknadens parter att fastställa dess innebörd och omfång mot 

bakgrund av visstidsdirektivets syfte. Detta innebär att det också här finns 

ett stort skönsmässigt utrymme för medlemsstaterna att tolka begreppet, 

dock utan att kompromissa med det resultat som ska uppnås genom 

gemenskapsrätten.  

 

EU-domstolen har dock gett en viss ledning i frågan och uttalat att objektiva 

grunder ska förstås så att det avser precisa och konkreta omständigheter som 

kännetecknar en viss angiven verksamhet och därmed kan motivera att på 

varandra följande visstidsanställningar tillämpas i det särskilda fallet. Dessa 

omständigheter kan till exempel följa av den särskilda karaktären hos de 

arbetsuppgifter som har föranlett avtalets ingående och uppgifternas natur. 

Kravet på objektiva grunder är därmed inte uppfyllt om en nationell lag eller 

författning på ett allmänt och abstrakt sätt tillåter ett ingående av på 

varandra följande tidsbegränsade anställningar. 30 Det kan medföra en risk 

för att denna typ av anställningsförhållande missbrukas och att direktivets 

syfte inte uppfylls. Är regeln utformad på ett formellt sätt går det inte att 

bedöma huruvida förnyelsen av visstidsanställningen sker för att tillgodose 

ett verkligt behov, att det eftersträvande målet kan uppnås och att förnyelsen 

är nödvändig för att uppnå målet.31  

 

                                                
29 Vigneau, C m.fl., Fixed-term work in the EU- A European agreement against 
discrimination and abuse, 1999, s. 84. 
30 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443, punkt 58ff. 
31 C-586/10 Bianca Küzük mot Land Nordrhein-Westfalen, EU:C:2012:39, punkt 29. 
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EU-domstolen har även genom sin praxis visat att om det finns objektiva 

grunder för en förnyad visstidsanställning finns det inte någon begräsning i 

längsta tillåtna tid i en visstidsanställning. Inte heller krävs det någon 

bestämmelse vad gäller hur många gånger en visstidsanställning får 

förnyas.32   

2.3.2 Övre sammanlagd tidsgräns 

Den andra åtgärden som medlemsstaterna har möjlighet att införa är en övre 

sammanlagd tidsgräns för på varandra följande visstidsanställningar, klausul 

5.1 b. I visstidsdirektivet ges ingen övre sammanlagd tidsgräns för hur länge 

på varandra följande visstidsanställningar kan fortlöpa, denna gräns ska 

istället bestämmas av medlemsstaterna själva. Visstidsdirektivet säger bara 

att en övre sammanlagd tidsgräns ska införas, om denna åtgärd väljs.33 

 

Till skillnad från begreppet ”objektiva grunder” har EU-domstolen inte gett 

någon ledning i hur åtgärden ska definieras. Detta är något som 

Europaparlamentet kritiserade kommissionen för när de lade fram sitt 

förslag angående en ”övre sammanlagd tidsgräns” till visstidsdirektivet. 

Europaparlamentet ansåg att det inte ställdes några krav på den nationella 

lagstiftningens kvalité eftersom direktivet inte ger någon vägledning vad 

gäller en övre sammanlagd tidsgräns.34  

2.3.3 Maximalt antal förnyelser av 
visstidsanställningar 

Den sista åtgärd som medlemsstaterna kan välja att införa är en regel för 

maximalt antal förnyelser av visstidsanställningar, klausul 5.1 c. I likhet 

                                                
32 C-586/10 Bianca Küzük mot Land Nordrhein-Westfalen, EU:C:2012:39 & C-190/13 
Antonio Márquez Samohano mot Universitat Pompeu Fabra, EU:C:2014:146, punkt 60.  
33 Klausul 5.1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
34 Betänkande om kommissionens förslag till rådets direktiv om det ramavtal om 
visstidsarbete som ingåtts av UNICE, CEEP och EFS (KOM(1999)0203 - C4-0220/99), 
punkt N. 
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med ”övre sammanlagd tidsgräns” finns det ingen definition eller ledning av 

EU-domstolen i hur åtgärden ska tolkas. Återigen är det upp till 

medlemsstaterna att i linje med visstidsdirektivets mål och syfte tolka 

åtgärden på ett sätt så att den uppfyller gemenskapsrättens krav.35   

2.4 Vem omfattas av visstidsdirektivet? 

I klausul 2 i visstidsdirektivet återfinns direktivets räckvidd. Klausul 2.1 i 

direktivet säger att avtalet gäller för ”visstidsanställda som har ett 

anställningskontrakt eller anställningsförhållande, enligt definitionerna i 

lagar, kollektivavtal eller praxis i varje medlemsstat.”36 En visstidsanställd 

definieras som en arbetstagare som har ingått ett anställningskontrakt eller 

anställningsförhållande direkt med en arbetsgivare där avtalets längd 

fastställs på objektiva grunder och som gäller till ett visst datum, till ett visst 

uppdrag är utfört eller på grund av en särskild omständighet.37  

 

Medlemsstaterna kan dock i samråd med arbetsmarknadens parter besluta 

att avtalet inte ska omfatta vissa grupper. Begränsningar kan göras för 

yrkesutbildning, lärlingsutbildning och även för anställningskontrakt som 

ingåtts inom offentliga sektorn vad gäller finansierad utbildning, integrering 

och program för yrkesutbildning.38  

 

 

                                                
35 Klausul 5.1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
36 Klausul 2.1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
37 Klausul 3.1 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
38 Klausul 2.2 i direktiv 1990/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP. 
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3. Den svenska lagstiftningen   

3.1 Dagens LAS  

4 § LAS föreskriver att anställningar gäller tills vidare. Undantag från denna 

regel kan göras med stöd i LAS, kollektivavtal eller särskild författning.39 5-

6 §§ LAS föreskriver de fall då tidsbegränsade anställningar är tillåtna. 

Enligt LAS är fem former av tidsbegränsade anställningar tillåtna, vilka är: 

allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, när arbetstagaren fyllt 67 

år och provanställning.40 Det är viktigt att poängtera att LAS regler 

beträffande tidsbegränsade anställningar är dispositiva. Detta innebär en 

möjlighet att genom kollektivavtal träffa andra regler som avviker från de 

regler som lagen ställer upp. Om kollektivavtalet reglerar tidsbegränsade 

anställningar i något hänseende har kollektivavtalet företräde framför 

LAS.41 Tidsbegränsade anställningar gäller under den avtalade tiden och 

upphör när den avtalade anställningstiden har löpt ut. Tidsbegränsade 

anställningar kan därför i regel inte sägas upp i förtid. Dock går det att 

avtala om att anställningen ska vara uppsägningsbar och ha en viss 

uppsägningstid. Då tillämpas reglerna om saklig grund för uppsägningen 

enligt 7 § LAS.42  

	

3.1.1 Allmän visstidsanställning 

Allmän visstidsanställning är den nyaste anställningsformen av de 

tidsbegränsade anställningarna och infördes 1 juni 2007.43 Syftet med 

införandet var att förbättra möjligheterna till tidsbegränsade anställningar.44 

Den dåvarande regeringen ansåg att denna anställningsform innebar en 
                                                
39 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 238, se även 2 § LAS & 2 § 3 st. LAS. 
40 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 116. 
41 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 42. 
42 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 121ff. 
43 SFS 2007:390. 
44 Prop. 2006:07:111, s. 21. 
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förenkling av regelverket och att det skapades en större förutsägbarhet för 

både arbetstagare och arbetsgivare.45 Anställningsformen skiljer sig från de 

övriga tidsbegränsade anställningsformerna då den innebär en möjlighet för 

arbetsgivare att anställa en arbetstagare för en tidsbegränsad anställning utan 

att ha några skäl för tidsbegränsningen. Det krävs därmed inga objektiva 

grunder för att anställningen ska få ingås och anställningen kan ha sin grund 

i vilka skäl som helst. Anställningen kan till och med ha sin grund i ett 

vikariatsbehov eller ett behov av säsongsarbete. Det finns inte heller något 

som hindrar att en arbetsgivare fyller ett permanent behov av arbetskraft 

med en allmän visstidsanställning.46  

 

För allmän visstidsanställning tillämpas en omvandlingsregel som återfinns 

i 5 § 2 st. LAS. Denna regel innebär att om en arbetstagare har innehaft en 

allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en 

femårsperiod, omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning. Det går 

dock inte att kombinera olika former av tidsbegränsade anställningar för att 

komma upp i de tidsgränser som krävs, utan de tidsbegränsade 

anställningsformerna räknas var för sig. Detta innebär att det är möjligt för 

en arbetstagare att först inneha ett vikariat i näst intill två år och sedan en 

allmän visstidsanställning med samma längd som vikariatet utan att 

omvandlingsreglerna blir tillämpliga.47 Då allmän visstidsanställning inte 

kräver några objektiva grunder är det som tidigare nämnt möjligt att med en 

allmän visstidsanställning täcka ett vikariatsbehov eller ett behov av en 

säsongsarbetare. Detta kan vara ett sätt för arbetsgivare att undgå att 

omvandlingsreglerna blir tillämpliga för vikariatsanställningen eller att 

reglerna om företrädesrätt till återanställning blir tillämpliga för 

säsongsanställningen.48 

 

Omvandlingsregelns främsta syfte är därmed att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar som kan tänkas bli möjliga, då det inte krävs objektiva 

                                                
45 Prop. 2006:07:111, s. 22. 
46 Adlercreutz, A & Mulder, B-J, Svensk arbetsrätt, 2013, s. 199. 
47 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 67. 
48 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 55. 
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skäl för att anställningen ska få ingås. Regeringens avsikt med den nya 

anställningsformen var att det skulle vara lätt för arbetsgivare att anställa. 

För att underlätta att anställningar kom till stånd, skulle det även vara lätt att 

tidsbegränsa dessa anställningar. Lagstiftaren menade att tidsgränserna vad 

gäller allmän visstidsanställning, med möjligheten till att anställa en 

arbetstagare i denna form i högst två år under en femårsperiod, skapade en 

bra balans mellan arbetsgivarens flexibilitet och arbetstagarens 

anställningstrygghet. Möjligheten att anställa tidsbegränsat skapar 

flexibilitet för arbetsgivaren vid anställningens ingående. Samtidigt skapar 

långa tidsgränser anställningstrygghet för arbetstagaren. Detta då det 

normalt inte går att avbryta en tidsbegränsad anställning i förväg.49   

3.1.2 Vikariat 

För att en anställning ska vara tillåten i form av ett vikariat krävs i princip 

att anställningen ersätter en annan anställd. I AD 1985 nr 53 slog domstolen 

fast att de uppgifter som vikarien åläggs att utföra, ska ligga inom ramen för 

den tjänstlediges arbetsskyldighet. Vikariatet kräver att den ordinarie 

arbetstagaren är fysiskt frånvarande. Frånvaron kan ha sin grund i till 

exempel sjukdom eller föräldraledighet. Vidare krävs det för att ett vikariat 

ska vara tillåtet att vikarien har anställts med syftet att utföra de 

arbetsuppgifter som ligger inom ramen för den frånvarandes anställning. 

Vikariatet fortskrider under tiden då den ordinarie innehavaren är ledig fram 

till att den ordinarie innehavaren återgår till anställningen igen.50  

 

I AD 1984 nr 66 klargjorde domstolen i stor utsträckning gränserna för 

vikariatets ingående och upphörande. Domstolen påpekade att för vikariat 

som anställningsform är det kännetecknande att anställningen består så 

länge anställningens ordinarie innehavare är ledig eller om denna har 

frånträtt anställningen tills det att anställningen blir tillsatt av ordinarie 

innehavare. Anställningen upphör sedan vid vikariattidens slut och detta 

                                                
49 Prop 2006/07:111, s. 27. 
50 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 118, se även AD 1985 nr 130. 
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utan att det krävs att någon särskild åtgärd vidtas från arbetsgivarens sida. 

Vidare fastställde domstolen att det för arbetstagaren kan finnas en 

möjlighet till vidare anställning hos arbetsgivaren, detta helt beroende på om 

det finns arbete till förfogande hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har däremot 

ingen skyldighet att återanställa arbetstagaren om det inte finns något ledigt 

arbete. Vid återanställande kan arbetstagaren åberopa reglerna om 

företrädesrätt och på så sätt åtnjuta ett anställningsskydd som i viss mån går 

att jämföra med det som en tillsvidareanställd åtnjuter.51 

 

I likhet med allmän visstidsanställning tillämpas en omvandlingsregel som 

innebär att om en arbetstagare har varit anställd som vikarie i sammanlagt 

mer än två år under en femårsperiod, omvandlas anställningen till en 

tillsvidareanställning.52 Det ska påpekas även här att endast anställning i 

form av vikariat räknas in i konverteringen för att uppnå de tidsgränser som 

krävs för att anställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Inga 

andra tidsbegränsade anställningar kan räknas med utan de olika 

anställningsformerna beräknas separat.53 Vidare räknas all anställningstid i 

form av vikariat hos arbetsgivaren in vid tillämpningen av regeln. Det har 

ingen betydelse om arbetstagaren har utfört olika uppgifter under de olika 

vikariaten eller vilken tjänstgöringsgrad som arbetstagaren har haft vid de 

tidigare anställningarna. Även för de fall då det har förelegat olika 

kollektivavtal för olika vikariatsanställningar har det ingen betydelse för 

beräkningen av anställningstiden. Alla typer av vikariatsanställningar hos en 

och samma arbetsgivare räknas in enligt omvandlingsreglerna.54  

3.1.3 Säsongsarbete 

Säsongsarbete som anställningsform knyter an till arbete som är styrt av 

säsonger. Kännetecknande för denna typ av anställningsform är att arbetet 

bara kan bedrivas en viss tid på året på grund av naturens växlingar eller 

                                                
51 AD 1984 nr 66 s. 6.  
52 5 § 2 st. LAS. 
53 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 67. 
54 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 65-66. 
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andra jämförbara orsaker.55 Typiska säsongsarbeten är ofta arbete i 

jordbruk, bärplockning och snöröjning. Detta är uppgifter som endast kan 

utföras när naturen tillåter det och är begränsade till en viss årstid eller 

tidsperiod. Men det är inte alltid som gränsdragningarna är så pass klara 

som i de ovan angivna fallen. Ta till exempel ett hotell, där kan vissa 

arbetsuppgifter utföras året om (till exempel matlagning och städning) 

medan andra endast är kopplad till en viss säsong (till exempel snöröjning 

och trädgårdsarbete). Här kan gränserna vara mindre uppenbara och det 

faktum att det finns inslag av visst säsongsarbete i verksamheten innebär 

inte att det per automatik är motiverat att anställa i säsongsarbete.56  

 

Vad gäller tidsgränserna för säsongsarbete finns det ingen begränsning i hur 

lång tid dessa anställningar får fortlöpa. Anställningen är istället beroende 

av säsongens längd. Då det kan vara svårt att förutse hur länge en säsong 

kommer att pågå är det möjligt att göra tidsbegränsningen relativ. På detta 

sätt är det möjligt att avtala att anställningen fortlöper så länge det finns 

arbetsuppgifter att sköta.57 Arbetstagare som är anställda för en specifik typ 

av säsongsarbetsuppgifter och där anställningarna avser en viss säsong ska 

inneha samma tidsperiod för sina anställningar. 58 

3.1.4 När arbetstagaren har fyllt 67 år 

Till och med den månad då arbetstagaren fyller 67 år har denna rätt att 

kvarstå i sin anställning och detta är en tvingande regel.59 Om arbetsgivaren 

vill avsluta en tillsvidareanställning när arbetstagaren fyller 67 år måste 

arbetstagaren underrättas av arbetsgivaren om detta minst en månad i 

förväg. Underrättas inte arbetstagaren under den månad då den 

tillsvidareanställde arbetstagaren fyller 67 år, omfattas arbetstagaren 

                                                
55 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 119. 
56 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 50. 
57 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 256. 
58 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 51, Se även AD 1986 nr 12. 
59 32 a § LAS.  
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fortfarande av ”sakliggrundskyddet” i 7 § LAS.60 Avslutas 

tillsvidareanställningen kan den som har fyllt 67 år enligt 5 § 4 p. LAS 

anställas tidsbegränsat om arbetsgivaren så önskar. Detta gäller även varje 

annan person som fyllt 67 år. Det enda krav som ställs för att den 

tidsbegränsade anställningen ska få ingås är således att arbetstagaren har 

fyllt 67 år. Någon begränsning för hur länge den tidsbegränsade 

anställningen får fortlöpa finns inte.61 Anställningen kan vara en dag, flera 

veckor eller en längre tid. Den som fyllt 67 år och har anställts tidsbegränsat 

med stöd av 5 § LAS åtnjuter enligt LAS ingen företrädesrätt till 

återanställningen, detta enligt 33 § 3 st. LAS.62 En tidsbegränsad anställning 

för en arbetstagare som fyllt 67 år omfattas inte av några omvandlingsregler 

i motsvarighet med de som tillämpas för anställningar i allmän visstid eller 

vikariat. 63 

3.1.5 Provanställning 

Reglerna om provanställning återfinns i 6 § LAS. Där föreskrivs att en 

provanställning får ingås om högst sex månader. Om inte provanställningen 

avbryts kommer den att omvandlas till en tillsvidareanställning. För att 

anställningen ska avbrytas måste arbetstagaren underrättas två veckor i 

förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad måste den fackliga 

organisationen varslas.64 För att ingå denna anställningsform ställs det inte 

upp några särskilda krav eller objektiva grunder för att anställningen ska få 

ingås utan syftet med anställningsformen är att arbetsgivaren ska få en 

möjlighet att pröva arbetstagarens lämplighet för arbetet. Däremot ska 

provanställning inte användas som ett sätt att tillgodose ett behov av 

tillfällig arbetskraft utan arbetsgivaren ska ha ett stadigvarande behov av 

arbetskraft. Det finns ingen möjlighet att genom domstolsprövning pröva 

provanställningen om den inte kan ses som ett missbruk av 

                                                
60 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 52. 
61 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 119. 
62 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 52. 
63 Jfr 5 § 2 st. LAS. 
64 31 § LAS. 
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anställningsformen.65 Provanställning har en säregen karaktär jämfört med 

de andra tidsbegränsade anställningarna, detta då provanställningen kan 

upphöra både på arbetsgivarens och arbetstagarens begäran utan 

uppsägningstid.66  

 

En parantes är att då provanställningar endast blir tidsbegränsade om de 

avbryts och därmed inte övergår i en tillsvidareanställning kan det 

diskuteras om provanställningar ska klassificeras som en egen 

anställningsform utöver tillsvidareanställning och tidsbegränsade 

anställningar. Detta är något som har argumenterats för i doktrin.67  

3.2 Företrädesrätt till återanställning 

Reglerna om företrädesrätt till återanställning i 25 § LAS blir relevanta att 

diskutera i samband med den svenska lagstiftningens skydd mot missbruk 

av flera på varandra följande visstidsanställningar då det inte endast är 5-6 

§§ LAS som utgör detta skydd utan även företrädesrätten.68 

 

Inom svensk rätt finns det ett skydd som gäller även efter anställningens slut 

i fall då arbetstagaren har sagts upp på grund av arbetsbrist. Detta 

”efteranställningsskydd” innebär en företrädesrätt till återanställning i den 

verksamhet där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt.69 När en arbetstagare 

som har haft tidsbegränsade anställningar hos en arbetsgivare i sammanlagt 

mer än tolv månader under en period av tre år och arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen åtnjuter arbetstagaren 

företrädesrätt.70 När det gäller återanställning till en ny säsongsanställning 

för en tidigare säsongsanställd gäller istället att arbetstagaren ska varit 

                                                
65 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 116, se även AD 2010 nr 61 och AD 1991 nr 92. 
66 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2013, s. 116. 
67 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 42.  
68 Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1990/70/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), s. 2. 
69 25 § LAS. 
70 Iseskog, T, Tidsbegränsade anställningar, 2014, s. 73-74. 
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anställd i minst sex månader under en tvåårsperiod hos arbetsgivaren och att 

arbetstagaren ska inneha tillräckliga kvalifikationer för anställningen.71  

 

All anställningstid som omfattas av LAS får räknas in när 

kvalifikationsregeln tillämpas för företrädesrätt till återanställning, detta 

med undantag för arbetstagare som fyllt 67 år. Dessa arbetstagare undantas 

därmed helt från företrädesrätten till återanställning.72 Viktigt att poängtera 

är att reglerna även i detta fall är semidispositiva.73  

3.3 Historisk återblick  

För att kunna förstå varför LAS är utformad på det sätt som den är idag, 

krävs en viss förståelse för hur LAS har förändrats genom åren. Nedan 

kommer att göras en kort redogörelse för LAS och anställningsskyddets 

historia.  

3.3.1 Införandet av LAS  

Innan den så kallade äldrelagstiftningen från år 1971 infördes fanns ingen 

allmän lagstiftning som reglerade anställningsförhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. I syfte att fullfölja det lagstiftningsarbete som 

påbörjades med äldrelagstiftningen från 1971 och även att anpassa 

lagstiftningen till strukturförändringarna på arbetsmarknaden infördes LAS 

för första gången 1974.74 Gentemot föregående lagstiftning innehöll LAS 

grundläggande bestämmelser för att öka arbetstagares anställningsskydd i 

allmänhet. Detta bland annat genom införandet av bestämmelser som 

reglerade att en uppsägning från en arbetsgivares sida ska vara sakligt 

grundad.75 LAS bestämmelser innebar en väsentlig utvidgning av 

anställningsskyddet. Vad gäller anställningsformer med i vissa fall lägre 

anställningsskydd som till exempel tidsbegränsade anställningar 

                                                
71 25 § LAS. 
72 33 § 3 st. LAS. 
73 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 262. 
74 Prop. 1973:129, s. 25. 
75 Prop. 1973:129, s. 2. 
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begränsades möjligheterna att anställa i denna anställningsform.76 Enligt 5 § 

LAS var det tillåtet med tidsbegränsade anställningar enligt följande:  

 

”Avtal om att anställning skall avse viss tid, viss säsong eller visst 

arbete får träffas endast om det föranleds av arbetsuppgifternas 

särskilda beskaffenhet. Avtal om anställning för viss tid får dock träffas, 

om avtalet gäller praktikarbete eller vikariat.”77 

 

Presumtionen enligt 4 § i 1974-års LAS var att anställningar skulle ingås 

tillsvidare men om anställningen grundade sig i någon av de ovan nämnda 

kriterierna eller med stöd av kollektivavtal eller särskild författning var det 

möjligt att göra avsteg från huvudregeln. Att tidsbegränsningen ska ha stöd i 

LAS, kollektivavtal eller särskild författning för att vara tillåten är en 

bestämmelse som lever kvar än idag, som nämnts tidigare när gällande rätt 

har framställts.   

3.3.2 Utvecklingen av LAS 

Efter LAS införande har bestämmelserna vad gäller tidsbegränsade 

anställningar genom åren genomgått ett antal förändringar och utrymmet för 

tidsbegränsade anställningar utökades ytterligare med 1982-års lag. Lagens 

huvudsakliga innehåll förblev detsamma men de stora nyheterna var 

möjligheterna att provanställa och till att ingå tidsbegränsade anställningar 

vid tillfällig arbetsanhopning.78 Tidigare var det endast möjligt att anställa i 

provanställning eller tidsbegränsad anställning vid tillfällig arbetshopning 

om det var reglerat i kollektivavtal som träffats eller godkänts på 

fackförbundsnivå. Någon uttrycklig rätt i lagtexten fanns inte i 1974-års 

LAS.79 Provanställning skulle få ingås i högst sex månader, enligt 6 § i 

1974-års LAS och anställning vid till tillfällig arbetsanhopning i högst sex 

månader under en tvåårsperiod, enligt 5 § 3 p. LAS.    

                                                
76 SOU 1973:7, s. 9. 
77 5 § LAS, SFS 1974:12.  
78 Prop. 1981/82:71, s. 1.  
79 Prop. 1981/82:71, s. 34. 



 30 

 
Det dröjde sedan tio år innan en ny uppluckring av anställningsskyddet 

genomfördes och en utökning av utrymmet för tidsbegränsade anställningar 

gjordes.80 Inga nya anställningsformer tillkom utan det skedde endast en 

förlängning av den tillåtna tidsperioden för anställning vid arbetstoppar och 

provanställning. Båda tidsgränserna utökades från sex månader till tolv 

månader,81 vilket dock efter ett senare regeringsbyte snabbt ändrades 

tillbaka till sex månader för båda anställningsformerna.82  

 

Efterkommande ändringar innebar att en ny paragraf, § 5 a83, infördes. En 

helt ny anställningsform skapades genom ”överenskommen 

visstidsanställning” vilken innebar att arbetsgivare i princip var fria att välja 

tidsbegränsade anställningar under sammanlagt högst tolv månader under en 

tre års period. Det unika med denna anställningsform var att den varken 

relaterades till verksamhetens behov eller till arbetstagarens status. Att 

anställa en arbetstagare för dess status innebar till exempel att studenter 

kunde anställas för feriearbete och värnpliktiga kunde anställas i väntan på 

intryckning.84  

 

I syfte att efterleva visstidsdirektivets krav genomfördes ett omfattande 

reformarbete under åren 2006-2008, först genom den socialdemokratiska 

regeringen, men innan lagen hann träda i kraft kom ett reviderat förslag från 

den nytillsatta alliansregeringen85. LAS regler om tidsbegränsade 

anställningar fick då sin nuvarande utformning. Lagändringarna syftade 

bland annat till att öka sysselsättningen genom att göra det enklare för 

arbetsgivare att anställa. Ett annat syfte med lagändringarna var också att 

förenkla regelsystemet. De tidigare lagreglerna var omfattande och 

krångliga och det fanns en risk att de var svåra att förstå och tillämpa för 

både arbetsgivare och arbetstagare. De nyheter som infördes i lagen var att 

                                                
80 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 239.  
81 SFS 1993:1496. 
82 SFS 1994:1685. 
83 SFS 1996:1424. 
84 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 239. 
85 Se prop. 2005/06:185 och prop. 2006/07:111. 
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allmän visstidsanställning tillkom som en ny anställningsform och i likhet 

med överenskommen visstidsanställning hade allmän visstidsanställning 

ingen koppling till varken verksamhetens behov eller den anställdas status.86 

Allmän visstidsanställning innebar från arbetsgivares synpunkt både en 

förbättring och en försämring. Utrymmet för att anställa i en tidsbegränsad 

anställning blev generellt större med de nya reglerna men å andra sidan 

ströps möjligheten att knyta anställningen till verksamhetens natur då 

tidsbegränsningar infördes.87 

 

Lagstiftningsarbetet har fortsatt efter dessa ändringar men inga lagförslag 

har trätt i kraft, förrän nu. I kapitel 5 redovisas dessa förslag och även de 

ändringar som träder i kraft den 1 maj 2016.  

 

                                                
86 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 240. 
87 Glavå, M, Arbetsrätt, 2016, s. 240. 
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4. Överträdelseärendet  

4.1 TCO:s anmälan 

Då ändringarna i LAS beträffande visstidsanställningar genomfördes den 1 

maj 2007 ansåg TCO att de nya reglerna stod i strid med visstidsdirektivets 

klausul 5 (skyddet för missbruk av flera på varandra följande tidsbegränsade 

anställningar) och klausul 8.3 (föreskriver att genomförandet av 

visstidsdirektivet inte får innebära en sänkning av skyddsnivån). Mot 

bakgrund av detta anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen på grund av 

bristande genomförande av direktivet.88  

 

Att genomföra ett direktiv på ett felaktigt sätt är ett brott mot EU-rätten och 

ger kommissionen en rätt att väcka talan om fördragsbrott mot Sverige i 

EU-domstolen enligt art. 258 FEUF.89 En fördragsbrottstalan innebär en risk 

för Sverige till minskat handlingsutrymme att själva bestämma lämpliga 

åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Sveriges 

möjlighet att undvika detta är att ändra LAS regler så att de är utformade på 

ett sätt som kommissionen anser godtagbart.90  

 

Mer ingående ansåg TCO att de beslutade ändringarna i LAS inte kunde 

anses uppfylla de krav för att förhindra missbruk av visstidsanställningar 

som EU:s praxis har visat på. Det skydd som fanns enligt de gamla reglerna 

angående missbruk av på varandra följande visstidsanställningar ansågs ha 

urholkats med de nya reglerna, detta då den lista som tidigare fanns i 5 § 

LAS med grunder för tidsbegränsade anställningar kortades ner och den nya 

anställningsformen, allmän visstidsanställning infördes. Införandet av 

anställningsformen allmän visstidsanställning innebar även att arbetsgivare 

inte längre behövde motivera varför en tidsbegränsad anställning ingåtts 
                                                
88 Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya anställningsskyddslagsregler 
om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 
1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. 
89 Delrén, M m.fl., EU-rätt, 2010, s.112 ff. 
90 Prop. 2015/16:62, s. 14.  
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även om det fortfarande krävdes stöd i lag eller kollektivavtal. Därmed 

ansåg TCO att de regler som tidigare kunde anses vara Sveriges 

genomförande av visstidsdirektivet hade avskaffats. TCO menade på att det 

i praktiken inte skulle ske någon tidsbegränsning av hur länge en person 

kunde vara anställd i tidsbegränsade anställningar. Detta på grund av att 

tidsgränserna gjorts generösa och att det därmed skapades en möjlighet till 

rullande visstidsanställningar, det faktum att det inte krävdes några 

objektiva skäl för att ingå en allmän visstidsanställning och då varje 

anställningsform skulle räknas var för sig.91 

4.2 Kommissionens formella underrättelse  

Mot bakgrund av den anmälan som TCO gjorde, och efter en viss 

skriftväxling mellan den svenska regeringen och kommissionen, utfärdade 

kommissionen en formell underrättelse angående genomförandet av 

visstidsdirektivet. Enligt kommissionen var det framförallt två punkter som 

brast i den svenska lagstiftningen. För det första ansåg kommissionen att det 

saknades en tydlig övre tidsgräns för på varandra följande 

visstidsanställningar för allmänna visstidsanställningar och vikariat. För det 

andra ansåg kommissionen att det fanns en avsaknad av reglering av 

åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar vad gäller säsongsarbetare och för arbetstagare som 

fyllt 67 år.92   

 

Vad gäller en övre tidsgräns av på varandra följande visstidsanställningar är 

de olika formerna av tidsbegränsade anställningar oberoende av varandra 

och kan inte räknas ihop. Därmed blir det möjligt att ingå olika typer av 

tidsbegränsade anställningar som i praktiken avlöser varandra under en 

obegränsad tid. Sverige valde att införa en övre tidsgräns som en av de tre 

åtgärder som kunde införas enligt 5.1 klausulen i visstidsdirektivet. 

                                                
91 Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya anställningsskyddslagsregler om 
visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG 
om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, s. 3ff.  
92 Kommissionens formella underrättelse, 2007/4835, K (2010) 1434.   
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Kommissionen ansåg visserligen att det fanns en övre gräns för arbetad tid 

men att möjligheten att kombinera olika former av tidsbegränsade 

anställningar innebar att det kunde ta väldigt lång tid innan den övre 

tidsgränsen uppnåddes. Kommissionen menade att det hade varit mer 

effektivt om det skulle finnas en möjlighet att räkna ihop de båda 

tvåårsperioderna för allmän visstidsanställning och vikariat. Kommissionen 

påpekade förvisso att de inte hade befogenheten att ställa krav på flera 

kombinerade åtgärder då visstidsdirektivet endast ålägger medlemsstaterna 

att införa en eller fler åtgärder enligt klausul 5 i visstidsdirektivet.93 

 

Vad gäller den enligt kommissionen fullständiga avsaknaden av regler för 

att förhindra missbruk av säsongarbete eller för arbetstagare som fyllt 67 år 

kritiserade kommissionen att den nya lagstiftningen endast innehöll åtgärder 

för att motverka missbruk av på varandra följande visstidsanställningar vad 

gäller allmän visstidsanställning och vikariat. Reglering av missbruk av på 

varandra följande visstidsanställningar vad gäller säsongsarbete eller för 

arbetstagare som fyllt 67 år var enligt kommissionen fullständigt obefintlig. 

Kommissionen menade att det fattades både en definition och en 

begränsning av visstidsanställningar för säsongsarbete och för arbetstagare 

som fyllt 67 år. Därmed ansåg inte kommissionen att den svenska 

lagstiftningen uppfyllde de krav som klausul 5.1 a i visstidsdirektivet 

kräver.94  

4.3 Regeringens bemötande 

Den svenska regeringen delade inte kommissionens åsikt om att klausul 5 i 

visstidsdirektivet för att förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar inte var uppfyllt i den svenska lagstiftningen. I ett svar 

till kommissionen bemötte regeringen kommissionens formella 

underrättelse och godtog inte kommissionens uppfattning. Regeringen 

menade att klausul 5 i visstidsdirektivet enligt EU-domstolen endast 

                                                
93Kommissionens formella underrättelse, 2007/4835, K (2010) 1434, s. 4.  
94Kommissionens formella underrättelse, 2007/4835, K (2010) 1434, s. 5.  
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fastställer ett allmänt mål för medlemsstaterna. Enligt EU-domstolen är 

medlemsstaterna fria att själva välja tillvägagångssätten för att uppnå målet. 

Regeringen ansåg därför att LAS innehöll flera olika medel mot missbruk, 

som till exempel objektiva skäl för användandet av visstidsanställningar och 

regler om automatisk övergång av visstidsanställningar till 

tillsvidareanställningar. Reglerna infattar även sanktioner och därmed en 

möjlighet för arbetstagare att få skadestånd eller att vid domstol fastställa att 

en ogiltig visstidsanställning ska gälla tillsvidare. Mot bakgrund av detta 

ansåg regeringen att LAS regler innebar ett tillräckligt effektivt skydd mot 

missbruk.  

 

I regeringens svar till kommissionen började de med att bemöta kritiken 

angående tidsgränserna vad gäller visstidsanställda och 

vikariatsanställningar. Regeringen menade att det är många regler som 

sammantaget skyddar mot missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar och inte bara 5 § LAS som kommissionen har påstått. 

Reglering som rör bland annat företrädesrätt till återanställning enligt 25 § 

LAS och regler vad gäller underrättelse om att varsla till facklig 

organisation enligt 28 § och 30a § LAS är också regler som bidrar till att 

förhindra missbruk av visstidsanställningar. Vidare behandlade regeringen 

kritiken angående möjligheterna att kombinera olika typer av 

anställningsformer utan att nå upp till tvåårsgränsen. Regeringen menade att 

det inte var möjligt att pröva reglernas effektivitet på det sätt som 

kommissionen gjort. Detta sätt var för teoretiskt och regeringen ansåg 

istället att det krävdes en undersökning om hur det samlade regelverket gav 

skydd och att det därmed skulle visa på att det ger ett tillräckligt effektivt 

skydd. Ytterligare en aspekt som regeringen framställde var att det krävdes 

en genomgång av lagens syfte och de grundläggande principerna som lagen 

bygger på och inte bara lagens ordalydelse i den praktiska 

rättstillämpningen. Direktkonform tolkning enligt EU-rätten blir här aktuell. 

Det innebär att de svenska domstolarna ska göra allt som ligger i deras 

behörighet, med hänsyn till den svenska rätten i sin helhet, för att 

genomföra visstidsdirektivet. Regeringen menade därmed att de möjligheter 
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till kombinationer av olika anställningsformer under en i princip obestämd 

tid aldrig skulle få gehör i en svensk domstol då domstolen skulle vara 

tvungen att göra allt enligt sin behörighet för att genomföra 

visstidsdirektivet och inte bara se till den svenska lagtextens ordalydelse.95 

 

Vidare behandlade regeringen frågan angående säsongsarbete och 

arbetstagare som fyllt 67 år, där kommissionen ansåg att den svenska 

lagstiftningen helt saknade åtgärder för att förhindra missbruk av dessa 

anställningsformer. Detta är en åsikt som regeringen inte delade. Vad gäller 

arbetstagare som fyllt 67 år menade regeringen att det fanns ett existerande 

skydd för dessa arbetstagare mot missbruk. Några fastställda tidsgränser i 

lag som begränsar användandet av på varandra följande visstidsanställningar 

för arbetstagare som fyllt 67 år existerade dock inte.  Regeringen menade att 

man var tvungen att ta hänsyn till även andra regler i LAS som har till syfte 

att motverka missbruk av på varandra följande anställningar, dessa var i 

likhet med dem som nämnts tidigare, till exempel 28 § LAS 

(underrättelseskyldigheten till fackliga organisationer). Därmed menade 

regeringen att det inte rådde någon fullständig avsaknad av åtgärder på detta 

område. Vad gäller säsongsarbete kommenterade regeringen att det av 5 § 3 

st. LAS framkommer att det krävs att objektiva skäl föreligger för att 

tidsbegränsa anställningen, nämligen att arbetet är styrt av en viss säsong 

beroende på årstid eller jämförbar situation. Kravet på objektiva skäl 

infinner sig vid varje säsongsanställning, från första anställningstillfället och 

alla efterföljande. Därmed menade regeringen att detta skulle räknas som en 

objektiv grund i enlighet med visstidsdirektivet och klausul 5.1 a. Mot 

bakgrund av detta och med hänsyn till övriga, relevanta regler i LAS ansåg 

regeringen att skyddet för säsongsarbetare skulle anses vara minst lika 

effektivt som skyddet enligt visstidsdirektivet.96 

                                                
95 Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1990/70/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), s. 6-
8. 
96 Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 
1990/70/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), s. 
10-11. 
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4.4 Efterföljande reaktioner  

Efter regeringens svar på den formella underrättelsen blev kommissionen 

varse om att två lagförslag97 hade lagts fram men ännu inte genomförts. Den 

svenska regeringen framhöll att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas. Med 

anledning av detta och kommissionens övertygelse att en överträdelse 

fortfarande förelåg inkom kommissionen med ett motiverat yttrande den 22 

februari 2013, vilket regeringen bemötte i sitt svar till kommissionen den 22 

april 2013. I regeringens svar till kommissionen vidhöll regeringen att den 

svenska lagstiftningen överensstämde med visstidsdirektivet och att några 

ändringar därmed inte var nödvändiga. Därefter fick Sverige ett 

kompletterande motiverat yttrande av kommissionen den 22 april 2014 som 

Sverige besvarade den 19 juni 2014.98  

 

Kommissionen medgav i sitt kompletterande motiverade yttrande att 

”objektiva grunder” förvisso kunde godtas vad gäller säsongsarbete och för 

arbetstagare över 67 år. Efter EU-domstolens dom i Küzük-målet99 kunde 

kommissionen också acceptera att ”objektiva grunder” förelåg för vikariat. 

Däremot ansåg kommissionen att det fortfarande kvarstod ett problem som 

var oförenligt med visstidsdirektivet. Kommissionen menade att detta var 

bristen på effektiva åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår genom 

att flera på varandra följande allmänna visstidsanställningar kombineras 

med andra typer av tidsbegränsade anställningar. Kommissionen ansåg inte 

att några av de alternativa åtgärderna som finns i klausul 5 i 

visstidsdirektivet hade införts vad gäller allmän visstidsanställning. 

Kommissionen ansåg inte heller att några andra, likvärdiga nationella 

lagliga åtgärder hade införts.100 

 

                                                
97 Ds 2011:22 och Ds 2012:25. 
98 Prop. 2015/16:62, s. 10.  
99 C-586/10 Bianca Küzük mot Land Nordrhein-Westfalen, EU:C:2012:39. EU-domstolen 
slog fast att vikariat omfattas av begreppet objektiva grunder i klausul 5.1 i 
visstidsdirektivet. 
100 Kompletterande motiverat yttrande angående direktiv 1999/70/EG om ramavtal om 
visstidsarbete. Överträdelseärende nummer 2007/4835, s. 4ff.  
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Den svenska regeringen bemötte kommissionens kompletterande 

motiverade yttrande med ett svar och konstaterade att kommissionens kritik 

nu hade begränsats till att endast beröra det förhållande att det i svensk rätt 

saknas regler som på ett effektivt sätt förhindrar missbruk av på varandra 

följande allmänna visstidsanställningar i kombination med andra 

tidsbegränsade anställningar. Detta var dock en uppfattning som regeringen 

inte delade. Regeringen ansåg, precis som tidigare, att det skydd som LAS 

ger i sin helhet var ett fullgott skydd och att Sverige därmed uppfyllde sina 

förpliktelser enligt visstidsdirektivet. Enligt regeringen innebar 

företrädesrätten till återanställning enligt 25 § LAS ett väldigt starkt skydd 

för visstidsanställda då det är mycket svårt för arbetsgivare att på laglig 

grund, under lång tid, undvika att tillsvidareanställa då det finns ett 

stadigvarande behov av arbetskraft. Regeringen menade också att stapling 

av tidsbegränsade anställningar på det sätt som kommissionen antyder är 

möjligt enligt de svenska reglerna, i verkligheten inte förekommer på den 

svenska arbetsmarknaden eller att det åtminstone inte finns några 

tillförlitliga uppgifter om att detta förekommer. Däremot ansåg regeringen 

att det var lämpligt att undersöka om det faktiskt förelåg missbruk av denna 

form i praktiken.101 Härefter avbröts skriftväxlingen och nästa steg i 

processen kom att bli det lagförslag som den nytillsatta regeringen lade fram 

under år 2015.102 

 
 
 
 

                                                
101 Svar på Europeiska kommissionens kompletterande motiverade yttrande angående 
genomförandet av direktivet 1999/70/EG om ramavtal om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG-GREFFE (2013) D/2319, ärendenummer 
2007/4835).  
102 Se kapitel 5.3. 
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5. Åtstramning av reglerna 

Som tidigare nämnts har det har gjorts ett antal försök att strama åt reglerna 

vad gäller missbruk av på varandra följande visstidsanställningar under 

årens gång och detta framförallt efter att överträdelseärendet inleddes mot 

Sverige.103  

 

Med syfte att förtydliga rättsläget, eller att ytterligare stärka lagstiftningen, 

utformades därför två departementspromemorior som innehöll förslag för att 

kunna förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Inget av 

förslagen ledde till lagstiftning.104 Nedan kommer en kort redogörelse att 

göras av dessa förslag och därefter följer en mer ingående beskrivning av 

regeringens senaste förslag och framförallt den proposition105 som riksdagen 

nu slutligen har antagit och som leder till förändringarna i LAS från och 

med 1 maj 2016.106  

5.1 Ds 2011:22 

I överträdelseärendet har den svenska regeringen hävdat att det svenska 

regelverket i helhet utgör ett tillräckligt effektivt skydd för att motverka 

missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Dock måste de 

nationella bestämmelserna tolkas direktivkomfort. Nationella domstolar är 

därmed skyldiga, när de tillämpar nationell rätt att tolka denna mot 

visstidsdirektivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses med 

direktivet uppnås. Nationella domstolar ska därmed göra allt som ligger 

inom deras behörighet för att se till att resultatet uppnås och är förenligt med 

visstidsdirektivets syfte. Rättsläget i Sverige fick därmed anses vara 

förändrat på grund av visstidsdirektivet. Mot bakgrund av detta ansåg 

regeringen att det fanns skäl att förtydliga rättsläget så att det klart framgick 

                                                
103 Ds 2011:22. 
104 Prop 2015:16/62. 
105 Prop 2015:16/62. 
106 Bet. 2015/16:AU5. 
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att missbruk av på varandra följande visstidsanställningar inte fick ske.107 

Avsikten var därmed inte att förändra det svenska rättsläget utan endast att 

förtydliga redan gällande rätt genom en justering av lagtexten.108 

Förändringarna som föreslogs var därmed avsedda att förtydliga vad som 

redan gällde.109 Förslaget innebar att en arbetstagare skulle kunna begära 

domstols förklaring, det vill säga att domstolen slår fast, att en tidsbegränsad 

anställning ska gälla tillsvidare om det förekommer kombinationer av 

visstidsanställningar som innebär ett missbruk från arbetsgivarens sida.110  

 

Som tidigare nämnts ledde aldrig detta förslag till någon lagstiftning, detta 

då flera tunga remissinsatser avvisade förslaget. Lagen förblev därmed 

oförändrad.111 

5.2 Ds 2012:25 

För att säkerställa att svensk rätt överensstämde med visstidsdirektivet lades 

ytterligare ett nytt förslag fram 2012, Ds 2012:25. Promemorian innehöll ett 

förslag till en kompletterande regel som innebar att om en arbetstagare hade 

varit anställd i allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt 

mer än två år eller i ett vikariat i sammanlagt mer än två år, skulle 

anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Anställningen skulle 

övergå, om arbetstagaren, under en period då provanställning eller 

tidsbegränsade anställningar hade följt på varandra och arbetstagaren varit 

anställd i allmän visstidsanställning eller vikariat i över två år. I 

bedömningen om anställningarna följt på varandra skulle tidsbegränsade 

anställningar beaktas enligt såväl LAS, specialförfattningar och även 

kollektivavtal. Möjligheten att inkludera tidsbegränsade anställningar som 

ingåtts genom specialförfattningar eller kollektivavtal, medför en möjlighet 

                                                
107 Ds 2011:22, s. 77.  
108 Ds 2011:22 s. 94. 
109 Ds 2011:22, s. 92. 
110 Ds 2011:22.  
111 http://www.tco.se/vara-fragor/Arbetsratt/tco-sverige-eu-och-visstiden--en-tidslinje/. 
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att undvika att långa kedjor av tidsbegränsade anställningar bryts och att 

övergången till en tillsvidareanställning fördröjs.112  

 

Syftet med regeln var att en allmän visstidsanställning och ett vikariat skulle 

övergå till en tillsvidareanställning i flera situationer.113 Denna regel 

tillsammans med övriga relevanta bestämmelser i lagen var ägnade att 

begränsa risken för missbruk av tidsbegränsade anställningar och att 

säkerställa genomförandet av visstidsdirektivet i svensk rätt.114 Inte heller 

detta förslag ledde till någon ändring i LAS, här på grund av att flera 

remissinsatser avvisade förslaget. Regeringen valde att inte gå vidare med 

förslaget till riksdagen.115  

 

5.3 2015-års förslag 

För att undvika att kommissionen skulle inleda en fördragsbrottstalan i EU-

domstolen mot Sverige, vilket skulle bli nästa steg i ärendet, var Sverige 

tvunget att rätta sig efter det kompletterande motiverande yttrandet från 

kommissionen vilket kräver ändringar i LAS. Arbetsmarknadsdepartementet 

har därför behandlat frågan och utarbetade Ds 2015:29 där förslag lades 

fram till ändringar i LAS. Lagändringarna syftar till att ytterligare begränsa 

möjligheterna att använda upprepade tidsbegränsade anställningar, stärka 

skyddet för arbetstagare och säkerställa att lagen uppfyller det krav på 

åtgärder till förebyggande av missbruk enligt visstidsdirektivet. Ändringarna 

har också till syfte att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att 

fastna i tidsbegränsade anställningar under en längre tidsperiod.116 

 

Efter remissomgången presenterade regeringen en proposition, prop. 

2015:29. I propositionen behandlas förslagen från Ds 2015:29 med syfte att 

bland annat säkerställa att LAS uppfyller kraven på åtgärder till 
                                                
112 Ds 2012:25, s. 37. 
113 Ds 2012:25, s. 34f.  
114 Ds 2012:25, s. 33-34. 
115 http://www.tco.se/vara-fragor/Arbetsratt/tco-sverige-eu-och-visstiden--en-tidslinje/. 
116 Ds 2015:29, s. 1. 
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förebyggande av missbruk enligt visstidsdirektivet. Därefter beslutade 

regeringen att inhämta lagrådets yttrande över förslaget. Lagrådets förslag i 

lagrådsremissen stämde överens med det förslag som lagts fram i 

propositionen. Lagrådet lämnade därmed förslaget utan anmärkningar117och 

ändringarna träder i kraft den 16 maj 2016.118 

 

Lagändringarna kommer endast att beröra LAS och som nämnts tidigare går 

det att ingå tidsbegränsade anställningar även med stöd av annan lag än 

LAS eller med stöd av annan förordning som har meddelats med stöd av 

lag. Dessa speciallagstiftningar har företräde framför LAS. Syftet med 

speciallagstiftningen är att reglera områden som inte överhuvudtaget, eller 

endast i begränsad omfattning regleras i LAS. Då överträdelseärendet endast 

berör reglerna i LAS anser regeringen att det inte finns någon anledning att 

förslå några ändringar i någon annan lag än LAS.119    

5.3.1 Allmän visstidsanställning i fokus 

Begränsningarna som införas tar främst sikte på allmänna 

visstidsanställningar, detta då det från kommissionens sida hävdats att det 

finns en möjlighet att i oändlighet kombinera en allmän visstidsanställning 

med ett vikariat eller säsongsarbete och endast ha kortare uppehåll mellan 

anställningarna. På så sätt finns det en risk för att långa kedjor av 

visstidsanställningar uppstår. Allmän visstidsanställning, i motsats till 

vikariat och säsongsanställning, kräver inga objektiva grunder. Därför krävs 

det att det finns någon annan bestämmelse som förhindrar att missbruk kan 

ske när sådana anställningar ingår i en kedja av på varandra följande 

visstidsanställningar. Den nuvarande omvandlingsregeln har kommissionen 

inte ansett uppfylla visstidsdirektivets krav. Mot bakgrund av detta behövs 

det införas någon ytterligare begränsning vad gäller allmän 

                                                
117 Prop. 2015/16:62, s.10. 
118 Prop. 2015/16:62, s. 28. 
119 Prop. 2015/16:62, s. 15-16. 
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visstidsanställning. Därför kommer en kompletterande omvandlingsregel för 

allmän visstidsanställning att införas.120 

5.3.2 Kompletterande omvandlingsregel 
för allmän visstidsanställning 

För att säkerställa att den nya omvandlingsregeln uppfyller kraven i 

visstidsdirektivet anser regeringen att det är lämpligt att utgå från någon av 

de alternativa åtgärderna i klausul 5.1 i visstidsdirektivet i utformningen av 

den nya lagtexten. Den åtgärd som ligger närmast den redan befintliga 

lagtextens begränsning av allmän visstidsanställning är en övre sammanlagd 

tidsgräns för på varandra följande anställningar som återfinns i klausul 5.1 b 

i visstidsdirektivet. Därav valde regeringen att utgå från denna åtgärd.  

 

Regeringen menar att det i så stor utsträckning som möjligt är av värde att 

behålla befintlig lagstiftning med nuvarande omvandlingsregel och att där 

utöver komplettera med nya regler. Den kompletterande 

omvandlingsregelns tar sikte på problemet med att en allmän 

visstidsanställning i kombination med vikariat och säsongsanställning med 

kortare uppehåll inte under en femårsperiod överskrider tidsgränserna och 

därmed inte övergår till en tillsvidareanställning.121 Med den 

kompletterande omvandlingsregeln införs en helt ny paragraf, nämligen 5 a 

§ LAS, som kommer ha följande lydelse:  

 

”En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning 

när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år  

1. under en femårsperiod, eller  

2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade 

anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, 

vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.  

                                                
120 Prop. 2015/16:62, s.15. 
121 Prop. 2015/16:62, s. 17. 



 44 

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

månader från den föregående anställningens slutdag.  

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare 

har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än 

två år under en femårsperiod.”122 

 

Enligt gällande rätt omvandlas en allmän visstidsanställning till en 

tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i allmän 

visstidsanställning i över två år under en femårsperiod. Den nya 

omvandlingsregeln ska fungera som ett komplement till den nuvarande 

regeln.123 Den innebär att en allmän visstidsanställning omvandlas till en 

tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden överstiger två 

år, men inte som idag, endast om det skett inom en femårsperiod,	utan helt 

oberoende av en sådan tidsram om de tidsbegränsade anställningarna enligt 

LAS har följt på varandra i en period. Detta gör att femårsregeln sätts ur 

spel när tidsbegränsade anställningar har följt på varandra som ovan 

beskrivet. De anställningsformer som får tas in i beräkningen om de har följt 

på varandra är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. 

Varken anställning i provanställning eller arbetstagare som fyllt 67 år ska 

beaktas när beräkningen görs. En arbetstagare ska få tillgodoräkna sig 

anställningstid hos en tidigare arbetsgivare om arbetstagaren har bytt 

anställning inom en koncern eller i samband med konkurs eller 

verksamhetsövergång.124 En kompletterande omvandlingsregel för allmän 

visstidsanställning kommer innebära att fler allmänna visstidsanställningar 

kommer att övergå till tillsvidareanställningar. En ny omvandlingsregel 

kommer också begränsa möjligheterna till att använda på varandra följande 

visstidsanställningar.125 Den nya 5 a § kommer dock, i likhet med nuvarande 

5 § LAS, att vara semidispositiv. Därmed är det möjligt att genom 

kollektivavtal göra avsteg från paragrafens innehåll.126   

 
                                                
122 5 a § LAS, SFS  2016:248.  
123 Prop. 2015/16:62, s. 17. 
124 3 § LAS. 
125 Prop. 2015/16:62, s.19. 
126 Prop. 2015/16:62, s. 1. 
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Allmän visstidsanställning kommer endast att övergå till en 

tillsvidareanställning enligt den nya omvandlingsregeln om avtalet har 

ingåtts den 1 maj 2016 eller senare. De avtal som ingåtts dessförinnan vad 

gäller allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning ska endast 

beaktas vid avgörande om de tidsbegränsade anställningarna har följt på 

varandra och vid sammanräkning enligt den nya omvandlingsregeln.127 I 

övrigt gäller äldre bestämmelser om övergång till tillsvidareanställning för 

anställningsavtal som ingåtts före den 1 maj 2016.128  

 

5.3.1.1 ”Följt på varandra”  
 
Enligt visstidsdirektivet, klausul 5.2 a, är det upp till medlemstatera och 

arbetsmarknadsparterna att, när det är lämpligt, fastställa under vilka 

förutsättningar som visstidsanställningar kan anses ha följt på varandra. 

Detta innebär som nämnts tidigare att medlemsstaterna har ett visst 

utrymme till skönsmässig bedömning. Medlemsstaternas skön är dock inte 

obegränsad och utrymmet får inte på något sätt äventyra visstidsdirektivets 

syfte och ändamålsenliga verkan. Mot bakgrund av den EU-praxis som 

utvecklats där 20 dagar mellan anställningarna har ansetts vara en för kort 

tidsperiod129 men där tre månader har ansetts uppfylla visstidsdirektivets 

krav130 har regeringen kommit fram till att det krävs en så pass lång 

tidsperiod mellan anställningarna, att det aldrig kan vara fråga om missbruk. 

Därmed ska en anställning anses ha följt på en annan om anställningen har 

tillträtts inom sex månader från den föregående tidsbegränsade 

anställningens slutdag. En så pass lång tidsram ger ett önskvärt skydd för 

arbetstagarna.131 

                                                
127 Prop. 2015/16:62, s. 28. 
128 Prop. 2015/16:62, s. 44. 
129 C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443. 
130 Förenade målen C-378/07- 380/07 Angelidakis m.fl., EU:C:2009:250, se även C-364/07 
Vassilakis m.fl. EU:C:2008:346. 
131 Prop. 2015/16:62, s. 18. 
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5.3.3 Arbetstagare som fyllt 67 år 

Propositionen innehåller också ett förslag, 5 b § LAS, om att en arbetstagare 

som fyllt 67 år helt ska undantas från reglerna om omvandling för allmän 

visstidsanställning och vikariat. Det innebär att sådana tidsbegränsade 

anställningar inte kommer att övergå till tillsvidareanställningar när 

arbetstagaren har fyllt 67 år.132 

 

Enligt klausul 5.1 i visstidsdirektivet får medlemsstaterna ta hänsyn till 

särskilda kategorier av arbetstagare vid utformandet av lagreglerna för att 

förebygga att missbruk förekommer. Kommissionen har framfört i 

överträdelseärendet att det kan finnas ”objektiva grunder”, enligt klausul 5.1 

a i visstidsdirektivet, när det gäller visstidsanställningar för arbetstagare som 

har fyllt 67 år. Av ovan angivna skäl får denna anställningsform för 

arbetstagare som fyllt 67 år anses vara förenlig med visstidsdirektivet men 

också med arbetslivsdirektivet133. Det bör därmed införas ett undantag från 

omvandlingsregeln vad gäller allmän visstidsanställning och vikariat för 

arbetstagare som fyllt 67 år. Genom denna regel undviks att allmän 

visstidsanställning eller ett vikariat som pågår när arbetstagaren är 67 år 

omvandlas till en tillsvidareanställning. Enligt regeringen är en bestämmelse 

som är utformad på detta sätt och undantar den som fyllt 67 år från 

omvandling, i likhet med den särskilda anställningsform för den som fyllt 

67 år förenlig med visstidsdirektivet och även arbetslivsdirektivet.134 

5.4 Pröving av de nya ändringarna mot 
visstidsdirektivet  

Vad gäller den nya kompletterande omvandlingsregelns överenstämmelse 

med EU-rätten och de krav som visstidsdirektivet ställer upp finns det 

delade meningar om den nya bestämmelsen är tillräcklig. Regeringen och ett 
                                                
132 Prop.2015/16:62, s. 19. 
133 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram 
för likabehandling i arbetslivet. 
134 Prop. 2015/16:62, s. 22. 
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flertal remissinstanser har påpekat att ändringarnas ikraftträdande är väldigt 

viktigt, inte minst för att undvika en fördragsbrottstalan.135 Ett antal 

remissinstanser har ifrågasatt om det nya förslaget kommer att uppfylla 

visstidsdirektivets krav, däribland TCO.136 I ett remissyttrande hävdar TCO 

att den nya omvandlingsregeln inte kommer att förhindra möjligheten för 

arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Detta på ett sätt 

som gör att arbetstagaren kan arbeta för en och samma arbetsgivare under en 

väldigt lång tid utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.137 

Kombineras de olika tidsbegränsade anställningarna i en viss ordning är det 

möjligt för en arbetsgivare att ha samma arbetstagare anställd i olika 

tidsbegränsade anställningar i över sex år utan att några av anställningarna 

övergår till en tillsvidareanställning. Möjligheten för en arbetsgivare att 

stapla anställningar på varandra på detta sätt innebär att arbetsgivare kan 

använda sig av tidsbegränsade anställningar även i fall då det finns ett 

konstant och varaktigt behov av arbetskraft. En brist enligt TCO är även att 

det fattas åtgärder för att förhindra staplande av säsongsanställningar. TCO 

skulle hellre se att en takregel infördes där alla tidsbegränsade 

anställningsformer räknas samman. En sådan övre tidsgräns menar TCO 

uttryckligen nämns i visstidsdirektivet och skulle då med säkerhet uppfylla 

direktivet. TCO menar att lagändringen inte med säkerhet uppfyller EU-

rättens krav. Trots kritiken tillstyrker TCO regerings förslag då det ändå 

begränsar möjligheten att missbruka användandet av visstidsanställningar.138 

 

Regeringens uppfattning å andra sidan är att den nya regeln i kombination 

med övriga bestämmelser som reglerar tidsbegränsade anställningar utgör 

ett tillräckligt skydd för att anses uppfylla visstidstidsdirektivets krav. De 

menar att när lagändringarna träder i kraft får Sverige anses ha uppfyllt 

direktivets krav på åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar.139 

 
                                                
135 Prop. 2015/16:62, s. 11.  
136 Prop. 2015/16:62, s. 20. 
137 Remissvar till Ds 2015:29, Diarienummer: A2015/1507ARM svar nr 31 TCO, s. 1. 
138 Remissvar till Ds 2015:29, Diarienummer: A2015/1507ARM svar nr 31 TCO, s. 5. 
139 Prop. 2015/16:62, s. 20. 
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Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande kommenterat lagändringarna. 

Utskottet konstaterar att det inte är säkert hur EU-domstolen skulle bedöma 

frågan om fördragsbrott, detta då visstidsdirektivet gör det möjligt att göra 

olika tolkningar. Inte heller går det att utläsa av EU-domstolens praxis 

någon klar slutsats om huruvida nuvarande LAS uppfyller 

visstidsdirektivets krav. Utskottet framhäver dock att en fördragsbrottstalan 

mot Sverige hade varit väldigt olyckligt då det skulle kunna begränsa 

Sveriges vidare handlingsutrymme. Därför anser utskottet att det är av stor 

vikt att förändra regelverket och att det krävs en lagändring för att 

ytterligare begränsa möjligheterna till att använda på varandra följande 

tidsbegränsade anställningar. Utskottet menar att regeringens avvägande om 

att ge arbetstagare en viss nivå av anställningstrygghet och samtidigt bemöta 

arbetsgivares behov av flexibilitet möts väl i förslaget. Det är av vikt att 

undvika att balansen mellan anställningstrygghet och flexibilitet rubbas.  

Genom dessa avväganden möter också regeringen EU-rättens krav.140 

Utskottet bemöter också de motioner som inkommit. I motionerna 

2015/16:124 och 2015/16:3294 framför Vänsterpartiet kritik mot 

ändringarna då man anser att det är oklart om ändringarna verkligen 

uppfyller visstidsdirektivet. Vänsterpartiet anser att regeringen genom dessa 

lagändringar gör minsta möjliga förändring i syfte att uppfylla 

minimikraven i visstidsdirektivet, detta då lagändringarna inte berör alla 

typer av tidsbegränsade anställningar.141 Utskottet delar dock inte dessa 

åsikter och menar på att regeringens förslag uppfyller visstidsdirektivets 

krav. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag. 142  

                                                
140 Bet. 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 7-
8. 
141 Mot. 2015/16:3294, s. 3, se även Mot. 2015/16:124, s. 6. 
142 Bet. 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 
10ff. 
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6. Avslutande synpunkter  

6.1 Visstidsdirektivets krav på nationell 
rätt 

Min första frågeställning tar sikte på att besvara vilka krav visstidsdirektivet 

ställer på den nationella lagstiftningen för att förhindra missbruk av 

visstidsanställningar. Till att börja med går det att konstatera att det är 

möjligt att bryta ner det till två huvudkrav. Det första kravet innebär att 

medlemsstaterna måste införa en av de alternativa åtgärderna som återfinns i 

klausul 5.1 om en likvärdig åtgärd inte redan finns i nationell rätt. Det andra 

kravet innebär att medlemsstaterna ska, i samråd med 

arbetsmarknadsparterna, (när det är lämpligt) definiera vad på varandra 

följande tidsbegränsade anställningar är, enligt klausul 5.2 i 

visstidsdirektivet. Viktigt att påpeka är att visstidsdirektivet är bindande för 

medlemsstaterna. Det är dock endast bindande till det resultat som ska 

uppnås och medlemsstaterna är själva fria att välja tillvägagångssätt, form 

och metod. Detta innebär att det finns ett stort utrymme till skön för 

medlemsstaterna, vilket EU-domstolen också har betonat i ett flertal av de 

domar som framställts tidigare i uppsatsen.   

 

Det går därmed att konstatera att EU-rätten inte ställer några direkta 

materiella krav på den nationella rätten. Varje medlemsstat ska i samråd 

med arbetsmarknadens parter inför en eller flera av de alternativa åtgärderna 

som finns i klausul 5.1 i visstidsdirektivet. Åtgärdersalternativen är: 

objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, en övre sammanlagd 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar och slutligen, 

bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas. EU-

domstolen har gett en viss ledning vad gäller de alternativa åtgärderna men 

det är möjligt att påstå att åtgärderna fortfarande är öppna för tolkning av 

medlemsstaterna och att utrymmet för skön är stort.  
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6.1.1 Objektiva grunder 

Även då medlemsstaternas möjlighet till att göra en skönsmässig bedömning 

för hur åtgärdsalternativen ska tolkas är stor, har EU-domstolen genom sin 

praxis satt upp vissa ramar vad gäller tolkning av begreppen. Objektiva 

grunder är den enda av de alternativa åtgärderna i klausul 5.1 i 

visstidsdirektivet beträffande vilken det är möjligt att finna leding i EU-

domstolens praxis. I Adeneler-målet har EU-domstolen uttalat att objektiva 

grunder ska förstås så att det avser precisa och konkreta omständigheter som 

är kännetecknade för en angiven verksamhet och därmed kan motivera att 

på varandra följande visstidsanställningar tillämpas i det särskilda fallet. 

Domstolen har uttalat att kravet på objektiva grunder därmed inte är uppfyllt 

om en nationell lag eller författning tillåter ingåendet av på varandra 

följande tidsbegränsade anställningar om bestämmelsen är utformad på ett 

allmänt eller abstrakt sätt. Att utforma en nationell regel på detta sätt menar 

EU-domstolen innebär en risk för att tidsbegränsade anställningar 

missbrukas och att direktivets syfte inte uppfylls. När bestämmelser är 

utformade på ett formellt sätt innebär det att det är svårt att bedöma 

huruvida en förnyelse av en tidsbegränsad anställning sker för att täcka ett 

verkligt behov. Däremot har EU-domstolen uttalat att finns det objektiva 

grunder som är konkreta och specifika för att förnya en anställning, finns det 

inte några begränsningar att tillämpa de övriga åtgärdsalternativen.  

 

För att sammanfatta går det att säga att om objektiva grunder väljs som det 

åtgärdsalternativ som införs i nationell rätt, och den införs på ett konkret och 

precist sätt, då får åtgärdsalternativet anses ha införts på ett tillfredställande 

sätt. Har det införts på ett korrekt sätt innebär det även att så länge objektiva 

grunder föreligger på ett sätt som EU-domstolen har påvisat är 

tillfredställande, kan en arbetsgivare stapla och förnya tidsbegränsade 

anställningar gång på gång utan att detta skulle strida mot visstidsdirektivets 

syfte och ändamål. Det är dock legitimt att ifrågasätta om visstidsdirektivets 

syfte i praktiken uppfylls om nationell rätt utformas på detta sätt.   
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6.1.2 På varandra följande  

Medlemsstaterna har även en skyldighet att definiera vad på varandra 

följande tidsbegränsade anställningar är, detta enligt klausul 5.2 i 

visstidsdirektivet. Även här är medlemsstaternas utrymme att tolka 

begreppet ”på varandra följande” relativt stort och inslaget av skön är 

påtagligt även här. Dock är det möjligt att påstå att det har utvecklats en viss 

praxis från EU-domstolen som sätter upp riktlinjer för hur begreppet ska 

tolkas. Adeneler-målet tyder på att tidsbegränsade anställningar mellan 

samma arbetsgivare och arbetstagare, där identiska eller liknande 

anställningsvillkor har tillämpats och där det inte förflutit mer än 20 dagar 

är en för snäv definition av begreppet. Samtidigt har EU-domstolen ansett 

att en tidsgräns på tre månader mellan anställningarna är förenlig med 

visstidsdirektivet, detta bland annat i enlighet med de förenade målen. Tiden 

mellan 20 dagar och 3 månader får därmed anses vara en gråzon. Det är 

omöjligt att uttala sig om hur tidsgränser där i mellan skulle mottas av EU-

domstolen. Det är även viktigt att poängtera att det är upp till de nationella 

domstolarna och myndigheterna att i det enskilda ärendet undersöka alla 

omständigheter. Därmed går det att konstatera att det inte går att isolerat 

titta på tidsgränserna utan att beakta även andra omständigheter. Att dra 

några slutsatser om huruvida en tidsgräns som ligger i mellan 20 dagar och 

3 månader skulle bedömas av EU-domstolen är därmed inte möjlig att 

avgöra då övriga omständigheter ej är beaktade.  

 

Sammanfattningsvis går det att påstå att utrymmet för medlemsstaternas 

skön är väldigt stor när de olika begreppen i visstidsdirektivet ska tolkas och 

definieras. Även om det går att säga att det har utvecklas en viss praxis av 

EU-domstolen, framförallt vad gäller ”på varandra följande” och för 

”objektiva grunder”, är det svårt att spekulera i hur EU-domstolen skulle 

döma i det enskilda fallet. Detta då hänsyn måste tas till de specifika 

omständigheterna i varje enskilt fall och det övergripande skyddet som den 

nationella rätten ställer upp. Det viktiga är att resultatet som ska uppnås med 

gemenskapsrätten inte kompromissas och att medlemsstaterna, när de tolkar 
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begreppen tar hänsyn till visstidsdirektivets ändamål och syfte. Därmed går 

det att konstatera att det krav som visstidsdirektivet ställer på nationell rätt 

endast är konkret och klart till det slutliga syftet som ska uppnås med 

direktivet, det vill säga att förhindra missbruk av på varandra följande 

visstidsanställningar.  

6.2 Behovet av ändring i LAS 

För att besvara den andra frågeställningen, som berör varför det krävdes en 

ändring i LAS, går det att slå fast följande: det finns två huvudsakliga 

faktorer som har tvingat fram en lagändring i LAS. Den första faktorn är det 

bristande genomförandet av visstidsdirektivet i den nuvarande utformningen 

av LAS. Den andra faktorn är det hot om fördragsbrottstalan från 

kommissionen som hänger över den svenska regeringen om Sverige inte 

rättar sig efter det kompletterande motiverade yttrandet från kommissionen.  

6.2.1 Bristande genomförande av 
visstidsdirektivet 

Det bristande genomförandet av visstidsdirektivet har sin grund i det 

reformarbete som genomfördes under år 2006-2008. LAS fick sin 

nuvarande utformning genom dessa ändringar, vilka infördes av den 

nytillsatta regeringen. För att förbättra möjligheterna att ingå tidsbegränsade 

anställningar infördes en helt ny anställningsform, allmän 

visstidsanställning. Allmän visstidsanställning som anställningsform ställer 

inga krav på objektiva grunder för att anställningen ska få ingås och skiljer 

sig därmed från de övriga tidsbegränsade anställningsformerna som alla 

kräver någon form av objektiva grunder för att anställningen ska få ingås. 

Vikariat kräver att vikarien ersätter en anställning eller flera anställda, 

säsongsarbete kräver att anställningsformen knyter an till ett arbete som är 

styrt av en säsong och arbetstagare som fyllt 67 år har åldern som ett 

äkthetskrav. Den omvandlingsregel som tillämpas för allmän 

visstidsanställning, vilken innebär att anställningen övergår till en 
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tillsvidareanställning om arbetstagaren har haft en allmän visstidsanställning 

i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, har till syfte att förhindra 

missbruk som kan tänkas bli möjliga då det ej krävs objektiva skäl för att 

anställningen ska få ingås.  

 

TCO ansåg att i samband med att den nya anställningsformen infördes, 

försvann också det skydd som tidigare fanns i LAS och som skyddade mot 

missbruk av på varandra följande anställningar. Införandet av allmän 

visstidsanställning innebar att arbetsgivare inte längre behövde motivera 

varför en tidsbegränsad anställning hade ingåtts. De generösa tidsgränserna 

kunde enligt TCO innebära en möjligt att anställa i rullande 

visstidsanställningar och även en möjlighet att det i praktiken inte skulle ske 

någon tidsbegränsning av hur länge en arbetstagare skulle kunna vara 

anställd i tidsbegränsade anställningar. Regelverket var därmed enligt 

TCO:s mening urholkat, detta på grund av att ändringarna i LAS inte längre 

kunde anses uppfylla de krav för att förhindra missbruk som EU:s praxis har 

visat på. Därmed fick Sverige anses ha gjort sig skyldig till bristande 

genomförande av visstidsdirektivet. Det bristande genomförandet av 

visstidsdirektivet ligger till grund för den anmälan som TCO gjorde till 

kommissionen och vidare det ärende som inleddes mot Sverige av 

kommissionen.  

6.2.2 Hot om fördragsbrottstalan  

Den andra faktorn som har tvingat fram en ändring i LAS är det hot om 

fördragsbrottstalan som hänger över Sverige. Då TCO anmälde Sverige till 

kommissionen på grund av bristande genomförande av visstidsdirektivet har 

detta i förlängningen lett till att kommissionen har hotat om att inleda en 

fördragsbrottstalan mot Sverige då kommissionen inte har ansett att Sverige 

har genomfört de ändringar i gällande rätt som har krävts. Enligt art. 258 

FEUF besitter kommissionen en rätt att inleda en fördragsbrottstalan om ett 

direktiv genomförs på ett felaktigt sätt, detta då ett felaktigt 

implementerande är ett brott mot EU-rätten. Hotet om att inleda en 
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fördragsbrottstalan mot Sverige är ett överhängande hot för regeringen och 

har varit anledningen till de försök som har gjorts till att reformera genom 

både Ds 2011:22 och Ds 2012:25. Efter de skrivelser som har utbytts mellan 

kommissionen och regeringen samt att regeringen inte har infört några 

tillfredställande ändringar i gällande rätt, är nästa steg i processen att 

kommissionen inleder en fördragsbrottstalan i EU-domstolen. En 

fördragsbrottstalan skulle innebära ett minskat handlingsutrymme för 

Sverige att själva bestämma lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. Därav är detta inte ett önskvärt scenario, vilket 

både regeringen och även flera remissinstanser har påpekat. Det går därmed 

att dra slutsatsen att en förändring i LAS är ett måste för att undvika en 

fördragsbrottstalan och för att behålla det stora utrymmet till skön som 

Sverige i dagsläget besitter.  

 

Slutligen går det att påstå att om visstidsdirektivet hade genomförts i 

nationell rätt på ett tillfredställande sätt från början, hade ärendet inte inletts 

av kommissionen mot Sverige och några ändringar i LAS vad gäller 

tidsbegränsade anställningar hade inte krävts i detta avseende. Därmed går 

det även att påstå att det bristande genomförandet av visstidsdirektivet i 

nationell rätt är roten till problemet och att det finns ett kausalsamband 

mellan denna faktor och hotet om fördragsbrottstalan som hänger över den 

svenska regeringen. Hade visstidsdirektivet genomförts på ett 

tillfredställande sätt hade det inte funnits något överhängande hot om en 

fördragsbrottstalan i EU-domstolen.  

6.3 Kommande ändringar i LAS 

Den tredje frågeställningen behandlar de ändringar som kommer att införas i 

LAS. Förslaget, prop. 2015/16:62, är antaget av riksdagen och ändringarna 

träder i kraft den 1 maj 2016. Då kommissionen har ansett att det 

kvarstående problemet i den svenska lagstiftningen är regleringen kring 

allmän visstidsanställning, tar ändringarna sikte på just denna 

anställningsform. För att en allmän visstidsanställning ska få ingås krävs 
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inga objektiva grunder, vilket öppnar upp för möjligheter till missbruk. För 

att täppa igen den lucka som finns i gällande rätt kommer en kompletterande 

omvandlingsregel för allmän visstidsanställning att införas. Den kommer att 

sätta den nuvarande femårsregeln ur spel när tidsbegränsade anställningar 

följt på varandra enligt LAS mening. Denna regel fokuserar på problemet 

med att allmänna visstidsanställningar kombinerat med vikariat, 

säsongsanställningar och även kortare uppehåll inte inom en femårsperiod 

överskrider tidsgränserna och omvandlas till en tillsvidareanställning enligt 

den befintliga omvandlingsregeln. Den nya regeln innebär att allmän 

visstidsanställning –	helt oberoende av den femårsregel som gäller idag – 

omvandlas till en tillsvidareanställning om den sammanlagda 

anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år och 

tillsammans med övriga tidsbegränsade anställningar enligt LAS har följt på 

varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträds 

inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Regeringen 

har valt denna tidsram med beaktande av visstidsdirektivets klausul 5.2 a 

och den praxis som EU-domstolen har utarbetat. Regeringen menade att en 

tidsram om sex månader var en så pass lång tid att det aldrig skulle vara 

fråga om missbruk, detta med beaktande av Adeneler-målet där 20 dagar i 

mellan anställningarna var en för kort tid och där EU-domstolen i de 

förenade målen ansåg att 3 månader var en tillräckligt lång tid. Därmed 

valdes en tidsram om 6 månader mellan anställningarna för att vara på den 

säkra sidan att EU-domstolen inte skulle kunna tycka att det var en för snäv 

tidsram.  

 

För att ytterligare säkerställa att den kompletterande omvandlingsregeln 

uppfyller visstidsdirektivet ansåg regeringen att det var lämpligt att utgå 

från någon av de alternativa åtgärderna som finns i klausul 5.1 i 

visstidsdirektivet. Då en övre sammanlagd tidsgräns för på varandra 

följande anställningar får anses vara den åtgärd som ligger närmast gällande 

rätt valdes denna åtgärd att införas av regeringen.  
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Sammanfattningsvis går det att säga, vad gäller de kommande ändringarna i 

LAS, att det finns en tydlig linje från regeringens sida vad gäller 

utformningen av reglerna. Ändringarna i LAS utgår från visstidsdirektivets 

krav och med beaktande av EU-domstolens praxis. Kommissionen har 

ansett att det kvarvarande problemet med den svenska lagstiftningen berör 

allmän visstidsanställning och möjligheten att kombinera denna 

anställningsform med övriga tidsbegränsade anställningsformer. 

Lagändringarna har därmed ett påtagligt fokus på allmän visstidsanställning 

och man märker en tydlig vilja att tillfredsställa kommissionen genom dessa 

ändringar och bemöta deras kritik. Det går att utläsa en tydlig vilja att 

genomföra visstidsdirektivet i nationell rätt på ett tillfredställande sätt. 

Samtidigt går det att ifrågasätta om den nationella rätten blir lidande då 

ändringarna införs för att ”tillfredsställa” gemenskapsrätten. Risken är att 

”faktiska” problem med gällande rätt, som kommissionen inte har 

uppmärksammat som en brist med den svenska lagstiftningen, inte får gehör 

då ändringarna till största del tar sikte på att täcka de minimikrav som 

visstidsdirektivet kräver. Slutligen är det också viktigt att observera att de 

nya reglerna kommer att vara semidispositiva, vilket innebär en möjlighet 

att förhandla bort det skydd som ges genom den kompletterande 

omvandlingsregeln och regeln blir därmed verkningslös.  

6.4 Bedömning huruvida ändringarna 
uppfyller visstidsdirektivets krav 

Vad gäller min sista frågeställning om huruvida ändringarna i LAS 

uppfyller visstidsdirektivets krav för att förhindra missbruk av på varandra 

följande visstidsanställningar är det svårt att göra några bestämda uttalanden 

i en viss riktning, detta då det inte finns något klart svar på frågan. När 

bedömningen görs krävs att visstidsdirektivets syfte och ändamål beaktas, 

en granskning av rekvisiten i klausul 5 i visstidsdirektivet görs och att EU-

domstolens praxis beaktas. Vidare går det även att finna ledning i prop. 

2015/16:62 och de remissvar som inkommit till Ds 2015: 29.  
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Mot bakgrund av den kritik som kommissionen har framfört går det att 

förstå att det kvarvarande problemet med den svenska lagstiftningen enligt 

kommissionen är att de anser att det inte finns några effektiva åtgärder för 

att förhindra missbruk som uppstår genom att flera på varandra följande 

allmänna visstidsanställningar kombineras med andra typer av 

tidsbegränsade anställningar. Kommissionen anser, vad gäller allmän 

visstidsanställning, att det inte har införts några av de alternativa åtgärderna 

som återfinns i klausul 5 i visstidsdirektivet i svensk rätt. 

 

Regeringens ändringar i LAS tar, som nämnts tidigare, därmed främst sikte 

på allmänna visstidsanställningar. Lösningen blir att införa en ny 

bestämmelse som har till avsikt att motverka de möjligheter till missbruk 

som kommissionen anser finns med gällande rätt. Den kompletterande 

omvandlingsregeln kommer att minska risken för missbruk av 

visstidsanställningar, det är både regeringen och ett antal remissinsatser 

överens om. Dock är det svårt att dra några slutsatser om i vilken omfattning 

möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra kommer 

att begränsas i praktiken. TCO har visat att det fortfarande, med den 

kompletterande omvandlingsregeln, kommer att vara möjligt att stapla 

visstidsanställningar på varandra. Görs det i en viss ordning kommer det 

vara möjligt att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra i upp till sex 

år utan att några av anställningarna övergår till en tillsvidareanställning.  

 

I prop. 2015/16:62 framför regeringen sin uppfattning om att ändringarna i 

LAS enligt deras mening uppfyller visstidsdirektivet. De menar att det är 

viktigt att se till helhetsbilden av det skydd som erbjuds i den nationella 

rätten. Som regeringen vid flera tillfällen har påpekat är det inte endast 5 § 

LAS som ger ett skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Även 

andra bestämmelser ska beaktas, däribland bland annat företrädesrätten till 

anställning som återfinns i 25 § LAS. Regeringen menar därför att den nya 

regeln i kombination med övriga bestämmelser som har till syfte att 

förhindra missbruk utgör ett tillräckligt skydd för att anses uppfylla 

visstidsdirektivets krav. Regeringen och ett antal remissinstanser har 
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påpekat att det är av högsta vikt att införa ändringarna för att undvika en 

fördragsbrottstalan. Denna typ av argument skapar dock en viss känsla av 

att vilka ändringar som helst är välkomna så länge Sverige undviker en 

fördragsbrottstalan. Det innebär förmodligen dock inte att reglerna inte 

uppfyller visstidsdirektivet, men däremot ger det en känsla av att det finns 

mer att önska av förändringarna ur ett svenskt perspektiv.  

 

Det går slutligen att konstatera att det inte klart går att uttala sig om de nya 

ändringarna i LAS lever upp till visstidsdirektivets krav eller ej. Å ena sidan 

är det möjligt att påstå att de nya reglerna förmodligen uppfyller 

visstidsdirektivet. Det som talar för detta är den tydliga linjen som 

regeringen visat på då de har utgått från visstidsdirektivet och EU-

domstolens praxis i stor omfattning när de nya reglerna har utformats. Detta 

både vad gäller den tidsram som bestämts till sex månader för att anses vara 

på varandra följande och det åtgärdsalternativ som valts enligt klausul 5.1 b, 

övre sammanlagd tidsgräns. Å andra sidan går det också att argumentera för 

att ändringarna inte kommer att uppfylla visstidsdirektivet, dock med en viss 

tveksamhet. Vänsterpartiet har i sin motion ifrågasatt om regeringens 

förslag uppfyller visstidsdirektivet, detta då ändringarna inte berör alla typer 

av tidsbegränsade anställningar. Att ändringarna inte berör alla typer av 

tidsbegränsade anställningar kan förmodligen inte anses vara ett hinder för 

att svensk rätt ska uppfylla visstidsdirektivet. Detta då kritiken från 

kommissionen främst tar sikte på allmän visstidsanställning och bristerna 

med denna anställningsform och inte berör övriga anställningsformer. Som 

TCO även har framfört kommer det fortfarande att vara möjligt att stapla 

visstidsanställningar på varandra i upp till 6 år. Därmed går det att 

ifrågasätta om den nya kompletterande omvandlingsregeln i praktiken är 

tillräcklig. Samtidigt tillstyrker ändå TCO regeringens förslag då de anser 

att förslag ändå begränsar möjligheterna att missbruka användandet av 

visstidsanställningar, vilket indikerar att förslaget förmodligen uppfyller 

visstidsdirektivet och att TCO och övriga instanser som varit negativa till 

förslaget hade önskat ett utökat skydd som har till syfte att ge ett starkare 
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skydd än minimikraven i visstidsdirektivet. Mycket tyder därmed på att 

ändringarna faktiskt uppfyller vistidsdirektivet.  

 

Man kan således säga, att även om det mesta tyder på att ändringarna i LAS 

uppfyller visstidsdirekt går det inte med 100 % säkerhet att svara på om 

ändringarna som införs den 1 maj 2016 uppfyller visstidsdirektivet eller 

inte. Inte förrän en prövning av de nationella reglerna görs av EU-domstolen 

går det att ge ett slutgiltigt svar på den frågan. Att EU-domstolen skulle göra 

en prövning av LAS regler vad gäller tidsbegränsade anställningar är dock 

inte ett önskvärt scenario av de anledningar som nämnts tidigare och syftet 

med att inför ändringarna i LAS är just att undvika detta scenario. Därmed 

blir det spännande att se hur ändringarna i LAS mottas av kommissionen  

när dom väl trätt i kraft.  
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