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1 Inledning 
 

De senaste decennierna har tidsbegränsade anställningar, även kallat visstidsanställningar, 

blivit allt vanligare på arbetsmarknaden. Den kraftigaste ökningen skedde enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB) efter krisen på 1990-talet, då andelen tidsbegränsat anställda ökade med 

drygt 43 procent till 586 000 personer år 1999. Sedan 2005 har ökningen varit marginell, men 

med stora skillnader mellan olika branscher, kön och ålder. År 2014 hade 694 000 

arbetstagare en visstidsanställning, vilket motsvarar 16,7 procent av de sysselsatta.1 Av 

departementspromemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 

framgår att samma år hade sammanlagt 10 000 personer haft upprepade tidsbegränsade 

anställningar hos samma arbetsgivare i över fem år utan uppehåll mellan anställningarna (eller 

bara korta sådana), utan att få en tillsvidareanställning.2  

För arbetsgivare innebär tidsbegränsade anställningsformer en flexibel möjlighet att 

anpassa personalstyrkan till företagets skiftande behov. 3  För arbetstagare kan 

visstidsanställningar innebära en väg in på arbetsmarknaden, men också en oviss tillvaro. 

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland kvinnor (18,7 procent) än bland män (14,6 

procent), och vanligast är de bland ungdomar i åldrarna 16-24 år, där majoriteten (56 procent) 

har en tillfällig anställning. 4  De branscher där tidsbegränsade anställningar är mest 

förekommande är hotell- och restaurang samt inom personliga och kulturella tjänster (båda 

branscherna är kvinnodominerade). Antalet visstidsanställda är störst inom vård- och 

omsorgsyrken samt inom utbildning, skola och förskola. Flest visstidsanställda finns inom 

privat eller kommunal sektor.5  

Frågan om hur tidsbegränsade anställningar hanteras, och i vissa fall missbrukas, är 

högaktuell i svenskt arbetsliv. För att undvika en stämning i EU-domstolen för fördragsbrott 

har Sverige den 1 maj 2016 infört ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), där bland 

annat 5 § kompletterats med en ny paragraf som innebär att allmän visstidsanställning 

(ALVA) kan omvandlas till tillsvidareanställning i fler fall än i dag.6 Lagstiftarens ambition är 

att de nya reglerna bättre ska skydda visstidsanställda mot att bli utnyttjade och samtidigt 

uppfylla kraven i Europeiska unionens (EU) visstidsdirektiv, det vill säga rådets direktiv 

                                                
1 SCB, 2014, s. 1 och 9-11. 
2 Ds 2015:29, s. 29-30. 
3 Rönnmar, 2004, s. 346. 
4 Ds 2015:29, s. 57. 
5 Ds 2015:29, s. 30, prop. 2015/16:62, s. 32. 
6 Ds 2015:29, s. 3. 
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1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, Unice och CEEP,7 på 

åtgärder som förhindrar missbruk av tidsbegränsade anställningar.8 I promemorian bakom 

2015/16 års proposition sägs att ”[s]amtidigt som möjligheterna nu måste minska för 

arbetsgivare att ha arbetstagare i upprepade visstidsanställningar under lång tid bör reglerna 

på ett rimligt sätt tillgodose arbetsgivares behov av flexibilitet”.9  

Kombinationen av flexibilitet på arbetsmarknaden och trygghet för arbetstagarna ingår 

även som delar i EU-principen flexicurity, som syftar till att medlemsstaterna genom olika 

åtgärder bidrar till att målen i den europeiska tillväxt- och sysselsättningsstrategin, om bland 

annat fler och bättre arbetstillfällen för EU-medborgarna, uppnås.10  

 

1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt vad avser den nya 

omvandlingsregeln i 5 a § LAS samt det materiella innehållet i begreppet ”på varandra 

följande” anställningar. Ett delsyfte är att översiktligt analysera den rättshistoriska 

utvecklingen gällande regleringen av tidsbegränsade anställningar. För att ge en bakgrund till 

lagändringen är ytterligare ett delsyfte att analysera visstidsdirektivet och Europeiska 

kommissionens kritik mot Sveriges implementering av direktivet. Uppsatsens syften besvaras 

närmare genom nedanstående frågeställningar: 

• Vad innebär den nya omvandlingsregeln i 5 a § LAS?  

• Vad betyder begreppet ”på varandra följande” anställningar? 

• Hur har den rättsliga regleringen av tidsbegränsade anställningar förändrats de senaste 

tjugo åren? 

• Vilka krav på åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar ställs i 

visstidsdirektivet? 

• Vilken kritik har kommissionen mot Sveriges implementering av visstidsdirektivet? 

• Innebär lagändringen att LAS nu uppfyller kraven i direktivet? 

 

Uppsatsen har ett arbetstagarperspektiv, vilket innebär att jag utgår från att LAS är en 

skyddslagstiftning för arbetstagarna. Jag är särskilt intresserad av vad ändringen kan få för 

konsekvenser för visstidsanställda arbetstagare. 

                                                
7 EUT L175, 10.7.1999, s. 43. 
8 Prop. 2015/16:62, s. 30. 
9 Ds 2015:29, s. 37. 
10 KOM(2007) 359 slutlig, KOM(2010) 2020 slutlig, Ulander-Wänman, 2010, s. 12. 
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1.2 Metod och material 
För att fastställa gällande rätt används rättsvetenskaplig metod.11 Analysen omfattar de 

traditionella rättskällorna lag, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin, samt andra rapporter 

som anses ha ett rättskällevärde. Först och främst har lagen (1982:80) om anställningsskydd 

analyserats, dels nu gällande lydelse efter lagändringen den 1 maj 2016, dels tidigare lydelse 

från 1 januari 2008 (SFS 2007:391). För att förstå lagstiftarens intentioner med 

lagändringarna har propositionerna Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m från 

2006/07 och Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar från 2015/16, 

med tillhörande promemorior analyserats.12 Sedan Sveriges anslutning till EU 1995 påverkas 

den svenska arbetsrätten i hög grad av EU:s arbetsrätt. Därför har både praxis från 

Arbetsdomstolen och EU-domstolen undersökts. Rättsfallen hittades dels genom så kallad 

kedjesökning13 i lagförarbeten och doktrin, dels genom systematisk sökning i de juridiska 

databaserna Karnov och Zeteo. Sökningen bland Arbetsdomstolens avgöranden avgränsades 

till åren 2007-2016, med kriterierna att tvisterna skulle behandla allmän visstidsanställning 

enligt 5 § LAS. EU-domstolens praxis valdes utifrån att fallen behandlar missbruk av 

tidsbegränsade anställningar enligt klausul 5 i visstidsdirektivet. 

För analys av den historiska rättsutvecklingen av tidsbegränsade anställningar har 

1996/97, 2005/06 och 2006/07 års propositioner,14 samt Arbetslivsinstitutets rapport Hållbar 

arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv 15 och uttalanden i juridisk doktrin analyserats. Även 

betänkandet till 1974 års lag om anställningsskydd16 har i viss grad studerats.  

Vad gäller EU-rätten har visstidsdirektivet analyserats, utifrån sin ordalydelse. 

Överträdelseärendet mot Sverige har analyserats mot bakgrund av den kommunikation som 

förts mellan kommissionen och den svenska regeringen, med fokus på de senaste 

skriftväxlingarna.17 För en bredare bakgrund av kommissionens kritik har även TCO:s 

granskningsrapport Visstidsregler, LAS och EU-rätten 18  undersökts. Slutligen har 

kommissionens meddelanden Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla19 och Gemensamma principer för ’flexicurity’: Fler och bättre arbetstillfällen med en 

                                                
11 Sandgren, 2015, s. 42. 
12 Prop. 2006/07:111 med Ds 2008:65, prop. 2015/16:62 med Ds 2015:29. 
13 Sandgren, 2015, s. 99. 
14 Prop. 1996/97:16, prop. 2005/06:185 och prop. 2006/07:111. 
15 Ds 2002:56. 
16 SOU 1973:7. 
17 KOM:s ref. SG-Greffe (2014)D/5921 och Regeringskansliet, Utrikesdepartementets svar på Europeiska 

kommissionens kompletterande motiverat yttrande. 
18 Engblom, 2010. 
19 KOM(2010) 2020 slutlig. 
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kombination av flexibilitet och trygghet20 översiktligt analyserats.21 

I uppsatsen används både tidsbegränsade anställningar och visstidsanställningar som 

likvärdiga begrepp. 

 

1.3 Avgränsningar 
Lagändringen i 5 a § LAS tar sikte på problemet med att lagen inte förhindrar missbruk av 

ALVA, vilket medför att det är den anställningsform som främst analyseras i uppsatsen. 

Övriga tillåtna tidsbegränsade anställningar undersöks inte närmare. Andra ändringar i lagen, 

till exempel den utökade informationsskyldigheten i 6 §, omfattas inte av uppsatsens syfte. 

Lagen om anställningsskydd är i grunden tvingande till arbetstagarens fördel, men 

paragraferna 5 och 6 som reglerar tidsbegränsade anställningar är semidispositiva (2 § 3 st. 

LAS), vilket innebär att avvikelser får göras genom kollektivavtal för att passa olika 

branschers behov. 22  Inom ramen för uppsatsen ryms inte någon undersökning av 

kollektivavtal, även om det hade varit intressant.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. I första kapitlet presenteras syfte, avgränsningar, metod och 

material samt disposition. I kapitel två analyseras den historiska rättsutvecklingen av 

regleringen av tidsbegränsade anställningar med nedslag i centrala lagändringar. Kapitel tre 

innehåller en analys av visstidsdirektivet samt EU-domstolens praxis gällande missbruk av 

tidsbegränsade anställningar. I kapitel fyra fastställs och analyseras gällande rätt enligt 5 a § 

LAS. Kapitel fem innehåller en sammanfattande analys.  

  

                                                
20 KOM(2007) 359 slutlig. 
21 Kommissionens skrivelser kan kategoriseras som soft law, vilket enligt Nyström, 2011, s. 34 innebär ”icke 

bindande regler som ändå får någon rättslig effekt”. Motsatsen är hard law som innebär traditionell rättslig 
reglering.  

22 SOU 1993:32, s. 255. 
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2 Rättshistorisk tillbakablick 

I det här kapitlet analyseras den rättshistoriska utvecklingen av regleringen av tidsbegränsade 

anställningar enligt 5 § LAS. Kapitlet behandlar begreppen överenskommen 

visstidsanställning, fri visstidsanställning och allmän visstidsanställning. Inledningsvis ges en 

översiktlig redogörelse av hur synen på tidsbegränsade anställningar förändrats sedan den 

ursprungliga anställningsskyddslagen. 

 
2.1 1974 års lag: Anställningstryggheten viktigast 
Redan den så kallade Åmanska utredningen 23  tog i betänkandet till 1974 års 

anställningsskyddslag upp problemet med att lagreglerna kunde kringgås genom så kallade 

rullande visstidsanställningar, det vill säga att flera tidsbegränsade anställningar följde på 

varandra. Enligt utredningen innebar de tidsbegränsade anställningarna en sämre 

anställningstrygghet för arbetstagarna och behövde därför begränsas i lag.24 Enligt den första 

5 § LAS var tidsbegränsade anställningar tillåtna endast om de gällde för viss tid, viss säsong 

eller visst arbete, om det föranleddes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet samt 

praktik eller vikariat. Ulander-Wänman och Blom har i en artikel undersökt vilka politiska 

diskurser som varit dominerande när det gäller synen på anställningsformer under LAS första 

tjugo år, från 1974 fram till 1995 då Sverige gick med i EU.25 Den starkaste diskursen har 

handlat om att arbetstagarnas behov av trygghet bäst tillgodoses genom tillsvidareanställning, 

medan idén om arbetsgivarnas behov av flexibilitet och effektivitet har fått stå tillbaka.26  

Enligt författarna var ett syfte med LAS att balansera arbetsgivarens intresse av att driva 

ett effektivt företag med arbetstagarnas intresse av anställningstrygghet. Lagen bygger på 

tanken att anställningsrelationen ska vara långvarig samt att ömsesidig lojalitet ska råda 

mellan parterna.27 Detta medförde att det var tillsvidareanställning som blev normen på 

arbetsmarknaden. Tryggheten i en fast anställning, där arbetsgivaren måste ha saklig grund 

för uppsägning, ansågs öka arbetstagarens produktivitet, vilket i sin tur gynnade företaget. Det 

starkaste anställningsskyddet knöts till tillsvidareanställningen, medan tidsbegränsade och 

tillfälliga anställningar ansågs behöva begränsas genom lag. Det ansågs inte vara möjligt att 

ge samma starka lagliga skydd för tidsbegränsat anställda som för tillsvidareanställda. 

                                                
23 Åtta sakkunniga män tillsattes i en kommitté 1969 med uppdrag att utreda frågorna om ökad 

anställningstrygghet, särskilt för äldre arbetstagare.  
24 SOU 1973:7, s. 138ff och 174. 
25 Ulander-Wänman & Blom, 2016. 
26 Ulander-Wänman & Blom, 2016, s. 222. 
27 Ulander-Wänman & Blom, 2016, s. 207-208. 
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Samtidigt, menar Ulander-Wänman och Blom, gav LAS genom sin semidispositivitet de 

fackliga arbetstagarorganisationerna makt att avgöra om arbetsgivaren skulle tillåtas göra 

avsteg från tillsvidarenormen, genom att sluta kollektiva avtal om tidsbegränsade 

anställningar.28  

 

2.2 1982 års lag: Uppmjukning av tidsbegränsade regler  
I 1982 års LAS hade antalet tillåtna fall av tidsbegränsade anställningar i 5 § utökats och 

gällde förutom för avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleddes av 

arbetets särskilda beskaffenhet samt vikariat och praktik, nu även för feriearbete och på 

grund av tillfällig arbetsanhopning. Dessutom fanns möjlighet att tillfälligt anställa blivande 

värnpliktiga och pensionärer. Rönnmar konstaterar i sin avhandling att sedan LAS infördes 

har arbetsgivare fått allt större möjligheter att anställa arbetstagare under begränsad tid. Under 

1980- och 90-talen genomfördes flera reformer och antalet tidsbegränsade anställningar ökade 

kraftigt.29 Av Arbetslivsinstitutets rapport framgår att medan visstidsanställningarna blivit allt 

vanligare och fler varianter blivit tillåtna, har det rättsliga skyddet för de visstidsanställda inte 

följt med i samma takt. Reglerna har ansetts krångliga och stelbenta för arbetsgivarna, 

samtidigt som de inte inneburit något starkt skydd för de tidsbegränsat anställda.30 

 

2.2.1 Överenskommen visstidsanställning 
Den 1 januari 1997 infördes ytterligare en tillåten tidsbegränsad anställningsform i en ny 

paragraf (5 a § LAS). Det var så kallad överenskommen visstidsanställning, som innebar att 

en arbetsgivare fritt kunde anställa en arbetstagare i sammanlagt tolv månader under en 

treårsperiod. Den nya anställningsformen skiljde sig från de tidigare genom att den varken 

knöt an till verksamhetens behov eller till den anställdes status.31 Avtal om överenskommen 

visstidsanställning fick inte vara kortare än en månad och arbetsgivaren fick högst ha fem 

arbetstagare anställda i den formen samtidigt. Till skillnad från till exempel vikariat, tillfällig 

arbetsanhopning eller visstid för ett särskilt projekt, krävdes inte att arbetsgivaren angav några 

skäl för att välja den nya anställningsformen.32 Av prop. 1996/97:16 framgår att syftet med 

lagändringen var att skapa arbetstillfällen, särskilt i små och nystartade företag, då det rådde 

hög arbetslöshet, samt göra det lättare för unga och invandrare att komma in på 

                                                
28 Ulander-Wänman & Blom, 2016, s. 221. 
29 Rönnmar, 2004, s. 261 och 346. 
30 Ds 2002:56, s. 217-219. 
31 Glavå, 2011, s. 277. 
32 Ds 2015:29, s. 23. 
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arbetsmarknaden. 33  Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation 

(TCO) var mycket kritiska till lagförslaget, som de menade skulle urholka 

anställningstryggheten och sätta principen om tillsvidareanställning som huvudregel ur spel. 

Risken fanns, anförde LO, att en arbetstagare helt lagenligt skulle kunna vara visstidsanställd 

i upp till åtta år.34 Enligt Glavå var detta första gången som en socialdemokratisk regering 

föreslog en lagändring som innebar en försämring av anställningsskyddslagen. Han menar att 

den nya paragrafen 5 a medgav att arbetsgivare fick ”i det närmaste total frihet” att 

visstidsanställa fem personer under ett år.35  

Regeringen motiverade förslaget med att för att få företag att vilja nyanställa borde de 

kunna anställa en arbetstagare på viss tid, utan att behöva ange några särskilda skäl. Det 

kunde visserligen innebära nackdelar för arbetstagarna, medgavs i propositionen, men 

fördelen sades vara att det var bättre att ha en visstidsanställning i stället för att vara arbetslös. 

För företagen skulle lagändringen innebära ökad flexibilitet, eftersom de lättare skulle kunna 

anställa och sedan dra ned på personal när behovet minskade. Regeringen konstaterade att 

lagen inte uttryckligen förbjöd en arbetsgivare att endast ha visstidsanställd personal, men att 

det var något som borde motverkas. Därför infördes regeln om maximalt tillåten tid till 12 

månader under en treårsperiod. Ett nystartat företag, som anställde för första gången, fick 

dock rätt att träffa avtal om överenskommen visstidsanställning i sammanlagt högst 18 

månader.36 

 

2.2.2 Fri visstidsanställning  
Våren 2006 föreslog den socialdemokratiska regeringen att reglerna i LAS skulle förstärkas 

och förenklas genom att antalet tidsbegränsade anställningar skulle minskas och ersättas av en 

ny anställningsform kallad fri visstidsanställning. 37  Övriga tillåtna tidsbegränsade 

anställningar var vikariat och för arbetstagare som fyllt 67 år. Bakgrunden till lagändringen 

var att antalet tidsbegränsat anställda hade ökat kraftigt sedan början av 1990-talet, vilket 

särskilt hade drabbat kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Regeringen 

ansåg att dåvarande LAS-regler var krångliga och innebar flera nackdelar för arbetstagarna, 

bland annat att olika tidsbegränsade anställningar kunde staplas på varandra under lång tid. 
                                                
33 Prop. 1996/97:16, s. 22. 
34 Prop. 1996/97:16, s. 29-30. 
35 Glavå, 2011, s. 277. 
36 Prop. 1996/97:16, s. 32-33, Ds 2015:29, s. 24. 
37 Prop. 2005/06:185, s. 40 och 108. Propositionen byggde på Arbetslivsinstitutets promemoria Hållfast arbetsliv 

– för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56), där det föreslogs att listan över drygt tio giltiga skäl för 
tidsbegränsade anställningar skulle tas bort och ersättas av regel som tillät arbetsgivaren att fritt anställa upp 
till 18 månader. Det föreslogs också att arbetsgivare som bröt mot reglerna skulle tvingas betala vederlag. 
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Tanken var att lagändringen skulle motverka sådant missbruk och målet var även att 

visstidsanställningarna skulle minska.38 Enligt förslaget skulle fri visstidsanställning vara 

tillåten utan särskilda skäl i sammanlagt högst 14 månader under en femårsperiod. 39 

Riksdagen antog lagändringarna, som dock aldrig hann träda i kraft innan alliansregeringen 

tog över makten hösten 2006 och reviderade reglerna.40 

 

2.2.3 Allmän visstidsanställning 
Den 1 juli 2007 infördes i stället allmän visstidsanställning, vilket innebar att flera av de 

tidigare tidsbegränsade anställningarna slogs ihop till en gemensam anställningsform. I den 

nya lydelsen av 5 § LAS tilläts nu allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete (som 

fick en egen grund) och för arbetstagaren som fyllt 67 år. Det framgår av 2006/07 års 

proposition att den borgerliga regeringens syfte var att förenkla reglerna och samtidigt 

förbättra möjligheterna för arbetsgivare att anställa på tidsbegränsade perioder, till exempel 

vid arbetstoppar och när ordinarie personal var frånvarande. Den höga arbetslösheten bland 

ungdomar och invandrare kopplades ihop med att LAS bestämmelser inte ansågs vara 

tillräckligt flexibla för det moderna arbetslivet. 41  

I början av lagstiftningsarbetet kallades anställningsformen för fri visstidsanställning, 

precis som i den tidigare regeringens förslag, men eftersom ordet fri kunde misstolkas 

ändrades det efter påpekande till allmän visstidsanställning.42 Lunning och Toijer konstaterar 

att det i lagtexten inte finns någon exakt förklaring av vad ”allmän” visstidsanställning 

innebär, men att synonymerna ”generell” eller ”utan inskränkningar” överensstämmer med 

lagstiftarens syfte.43 För att få anställa på allmän visstid krävs nämligen inga objektiva skäl. 

Förslaget kritiserades stark av LO och Svenska Kommunalarbetareförbundet som menade att 

huvudregeln om tillsvidareanställning som den normala anställningsformen underminerades, 

eftersom arbetsgivare inte hindrades från att använda tidsbegränsade anställningar när de 

egentligen hade permanenta arbetskraftsbehov. LO förordade en återgång till den dåvarande 

regeln i LAS att arbetsgivare måste ha särskilda skäl för att avtala om viss tid. Regeringen 

ansåg å sin sida att den nya lagstrukturen innebar en viktig förenkling som gjorde LAS regler 

                                                
38 Prop. 2005/06:185, s. 38-39. 
39 Prop. 2005/06:185, s. 44. 
40 Ds 2015:29, s. 24-25. 
41 Prop. 2006/2007:111, s. 22 f. 
42 Prop. 2006/2007:111, s. 25. 
43 Lunning & Toijer, 2010, s. 265. 
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tydligare för alla parter.44 Glavå konstaterar att ”[d]et är således numer fritt fram enligt LAS 

att utan några särskilda skäl tidsbegränsa anställningar i upp till två år (per person)”.45  

För att möjligheterna till ALVA inte skulle missbrukas infördes en omvandlingsregel, 

som innebar att den tidsbegränsade anställningen efter sammanlagt mer än två år skulle 

övergå i en tillsvidareanställning.46 LO, TCO och Svenska Kommunalarbetareförbunden 

ansåg att två år var ”fullständigt orimligt och oacceptabelt” eftersom det innebar att 

visstidsanställda skulle hållas kvar längre i otrygga anställningar.47 Regeringen framhöll att en 

positiv effekt av en längre tidsperiod var att det skulle bli lättare för arbetsgivare att rekrytera 

och nyanställa, vilket skulle bidra till fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Möjligheten att 

anställa en person för en längre tid i en allmän visstidsanställning skulle ge arbetsgivarna 

ökad valfrihet och flexibilitet vid till exempel arbetstoppar.48 

Flera remissinstanser ansåg att ett tak för tidsbegränsade anställningar borde införas, 

oavsett vilken tidsbegränsad anställningsform som användes. Det höll inte regeringen med 

om. Regeringen bedömde att det skulle bli relativt ovanligt att en säsongsanställning 

kombinerades med ALVA eller vikariat, vilket innebar att det inte ansågs finnas något skäl att 

införa en bortre tidsgräns. Regeringen öppnade för att ”[o]m det emellertid skulle visa sig att 

många arbetstagare har tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare under avsevärd 

tid har regeringen anledning att på nytt överväga frågan”. 49 I propositionen diskuterades 

också risken för att kvinnors position på arbetsmarknaden skulle försämras, eftersom det 

främst var de som hade tidsbegränsade anställningar, men regeringen argumenterade för att 

om det blev lättare att komma in på arbetsmarknaden genom tidsbegränsade anställningar 

skulle det gynna även arbetslösa kvinnor.50 

  

                                                
44 Prop. 2006/07:111, s. 21-22. 
45 Glavå, 2011, s. 285. 
46 Prop. 2006/2007:111, s. 25. I 2005/06 års proposition var förslaget 14 månader. 
47 Prop. 2006/07:111, s. 27. 
48 Prop. 2006/07:111, s. 45-46. 
49 Prop. 2006/07:111, s. 31-32. 
50 Prop. 2006/07:111, s. 47. 



13 
 

3 EU-rätten 
 

I detta kapitel analyseras visstidsdirektivet och dess ramavtal samt EU-domstolens praxis 

avseende medlemsstaters åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. 

Dessutom redogörs för EU:s sysselsättningsstrategier och det centrala begreppet flexicurity, 

som påverkar utvecklingen av tidsbegränsade anställningar. 

 

3.1 Visstidsdirektivet 
Den 28 juni 1999 antog Europeiska unionens råd det så kallade visstidsdirektivet.51 Syftet 

med direktivet är att genomföra ramavtalet om visstidsarbete som de tre branschövergripande 

organisationerna Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), den europeiska industri- och 

arbetsgivarorganisationen (UNICE) och Europeiska centrumet för offentliga företag (CEEP), 

inom ramen för den sociala dialogen,52 enades om tidigare samma år (artikel 1). Ett av 

huvudsyftena med ramavtalet är att förhindra att tidsbegränsade anställningar missbrukas 

genom upprepad användning (klausul 1). I avtalet slås fast vilka allmänna principer och 

minimikrav som ska gälla för samtliga visstidsanställda inom EU, med undantag för inhyrd 

personal från bemanningsföretag. Visstidsdirektivet är bindande för EU:s medlemsstater i 

fråga om de mål som ska uppnås, men länderna har själva fått bestämma hur direktivet ska 

genomföras i praktiken. Kravet är att medlemsstaterna inför ”alla nödvändiga åtgärder” som 

behövs för att de ska kunna garantera att de önskade resultaten uppnås (artikel 2). I samma 

artikel stadgas att senast den 10 juli 2001 skulle direktivet ha satts i kraft.53  

 I inledningen till ramavtalet uttalar parterna att överenskommelsen är ett steg på vägen 

mot att skapa en bättre balans mellan flexibel arbetstid och arbetstagarnas trygghet. Vidare 

slås fast att tillsvidareanställning är och ska fortsätta vara den generella anställningsformen 

inom EU, men att visstidsanställning i vissa situationer kan vara önskvärt både från 

arbetsgivares och arbetstagares sida. Även i avtalets allmänna överväganden framhålls att 

tillsvidareanställning är det normala anställningsförhållandet som ”förbättrar arbetstagarnas 

livskvalitet och prestationer i arbetet” (punkt 6). Tidsbegränsande anställningsavtal sägs dock 

vara utmärkande för vissa branscher och yrken, och där passa både arbetsgivare och 

arbetstagare (p. 8). Eftersom över hälften av EU:s visstidsanställda är kvinnor tros avtalet 

kunna bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (p. 9). Det framgår inte ordagrant 

                                                
51 EUT L175, 10.7.1999, s. 43. 
52 I art. 154-155 FEUF stadgas att kommissionen ska främja dialogen med arbetsmarknadens parter och även 

ingå avtal med dem. Nyström, 2011, s. 75 f. 
53 Eller högst ett år senare om eventuella kollektivavtalsförhandlingar så krävdes. 
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av avtalet vad som menas med missbruk, men klausul 1 talar om ”missbruk som uppstår vid 

tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt”. Att visstidsanställningar endast 

används på objektiva grunder anges vara ett sätt att förhindra missbruk (p.7 allmänna 

överväganden). En visstidsanställd definieras som en person som har ett anställningskontrakt 

där längden på anställningen bygger på objektiva kriterier, till exempel att ”det gäller fram till 

ett visst datum, till dess en viss uppgift har utförts eller med anledning av en särskild 

händelse” (klausul 3). 

I klausul 5.1, som är central i sammanhanget, stadgas att medlemsstaterna, efter 

samråd med arbetsmarknadens parter, ska införa minst en av tre uppräknade åtgärder för att 

förhindra att visstidsanställningar missbrukas. Åtgärderna innebär att antingen införa 

bestämmelser om a) objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, b) en övre sammanlagd 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar eller c) hur många gånger en 

visstidsanställning får förnyas. Enligt klausul 5.2 får medlemsstaterna själva fastställa när 

visstidsanställningar ska betraktas som på varandra följande och när de ska räknas som 

tillsvidareanställningar. I Sverige införlivades visstidsdirektivet genom att lagen (2002:39) om 

förbud mot diskriminering av bland annat arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

infördes. Då ansågs inga ändringar behöva göras i LAS.54 

 

3.2 Överträdelseärendet 
I juni 2007, efter att riksdagen antagit prop. 2006/07:111 som innebar att ALVA infördes i 

LAS, anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen för att de nya reglerna stred mot 

visstidsdirektivet. Eftersom det inte längre krävdes några objektiva omständigheter för att 

använda den nya anställningsformen kunde arbetsgivare, enligt TCO, missbruka lagen genom 

att stapla korta visstidsanställningar på varandra under mycket lång tid, i stället för att 

tillsvidareanställa. TCO framförde i sin anmälan att lagändringen innebar att de regler som 

tidigare utgjorde Sveriges genomförande av visstidsdirektivet avskaffades.55 Enligt TCO:s 

rapport Visstidsregler, LAS och EU-rätten är ett vanligt sätt att kringgå LAS att arbetsgivaren 

erbjuder en vikarie en allmän visstidsanställning när den sammanlagda vikariatstiden börjar 

närma sig tvåårsgränsen. Ett annat sätt är att under flera år växla mellan vikariat, ALVA och 

säsongsanställning och samtidigt se till att det blir uppehåll mellan anställningarna, så att 

arbetstagaren inte når upp till respektive tidsgräns.56 

                                                
54 Ds 2015:29, s. 23. 
55 Hamskär & Engblom, 2010.  
56 Engblom, 2010, s. 22–23. 
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Kommissionen höll med om att Sveriges implementering av direktivet var bristfälligt 

och inledde ett överträdelseärende. Efter flera informella skrivelser har kommissionen hittills 

överlämnat en formell underrättelse, ett motiverat yttrande och ett kompletterande motiverat 

yttrande, som Sverige har besvarat.57 I det kompletterande motiverade yttrandet från 2014 

skriver kommissionen att det kvarstående problemet är att Sverige inte infört effektiva 

åtgärder för att förhindra att allmänna visstidsanställningar missbrukas genom att de 

kombineras med andra visstidsanställningar. Enligt kommissionen har Sverige underlåtit att 

införliva ramavtalets klausul 5 i svensk lag, eftersom ingen av de tre åtgärder som klausulen 

kräver har införts.58 Sverige och kommissionen är överens om att LAS varken kräver någon 

objektiv grund (klausul 5.1 a) för att anställa i ALVA eller uppställer någon gräns för hur 

många gånger avtalen får förnyas (klausul 5.1 c). När det gäller klausul 5.1 b, om en övre 

sammanlagd tidsgräns, har den svenska regeringen pekat på den befintliga tvåårsgränsen som 

gäller för ALVA. Kommissionen anser dock att den gränsen inte kan godkännas som en 

åtgärd enligt 5.1 b, eftersom de respektive tidsgränserna för ALVA och vikariat enligt LAS 

inte får räknas ihop till en anställningskedja, och dessutom kan anställningarna kombineras 

med säsongsarbete och korta uppehåll däremellan. Det medför att en arbetstagare enligt 

kommissionen kan vara visstidsanställd ”i det oändliga”.59 Kommissionen har gett belysande 

exempel på problemet, där olika tidsbegränsade anställningar växlas med kortare uppehåll 

som innebär att femårsgränsen överskrids. Därefter kan kedjan upprepas under flera år, utan 

att de tidsbegränsade anställningarna någonsin omvandlas till en tillsvidareanställning.60 

Sverige har inte delat kommissionens kritik, utan försvarat sig med att LAS innehåller 

flera andra skyddsmekanismer för arbetstagarna om man ser till helheten. Dessa är bland 

andra företrädesrätten till återanställning enligt 25 § LAS, sanktioner om reglerna inte följs 

och arbetsgivares skyldighet att underrätta den fackliga organisationen om 

visstidsanställningar. 61 Av 2015/16 års proposition framgår att den förra regeringen ansåg att 

visstidsdirektivet inte var felaktigt genomfört i Sverige och att den även var tveksam till om 

det över huvud taget förekom sådant missbruk som kommissionen gett exempel på. Flera 

remissinstanser framför i sina yttranden att det inte är visat att missbruk av 

visstidsanställningar förekommer. Stockholms universitet skriver bland annat att ”talet om att 

visstidsanställningar ’staplas på varandra’ i strid med visstidsdirektivet är retorik” och 
                                                
57 Prop. 2015/16, s. 12-13. 
58 KOM:s ref. SG-Greffe (2014)D/5921, p. 8. 
59 KOM:s ref. SG-Greffe (2014)D/5921, p. 17-20. 
60 KOM:s ref. SG-Greffe (2014)D/5921, p. 21. 
61 Regeringskansliet, Utrikesdepartementets svar på Europeiska kommissionens kompletterande motiverat 

yttrande. 
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hänvisar till uppgifter i promemorian där det slås fast att det inte finns någon undersökning 

som visar att visstidsanställningar missbrukas.62 Den statistik som åsyftas är den kartläggning 

som SCB gjorde hösten 2014 på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet av hur vanligt det 

är med upprepade visstidsanställningar hos en och samma arbetsgivare. Undersökningen 

visade att 547 300 personer i åldersgruppen 20-64 år hade en visstidsanställning, vilket 

motsvarade 12,5 procent av alla sysselsatta.63 De flesta av dem, 390 000 personer, eller drygt 

70 procent, hade varit visstidsanställda i mindre än två år. Majoriteten av de anställningarna 

hade pågått utan uppehåll. Sammanlagt 10 000 personer hade haft upprepade tidsbegränsade 

anställningar i mer än fem år utan uppehåll eller med bara kortare uppehåll emellan.64 

Slutsatsen i propositionen är att långa perioder av visstidsanställningar faktiskt förekommer 

på arbetsmarknaden, men att det inte är visat att möjligheten missbrukas.65 Kommissionen har 

dock framfört argumentet att enligt fast rättspraxis gäller skyldigheten att införa någon av 

åtgärderna i visstidsdirektivets klausul 5 oavsett om missbruk förekommer eller inte.66 Detta 

är också nuvarande regeringens motiv till att ändringarna i LAS måste göras.67  

 

3.3 EU-domstolens praxis 
I Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos 68 slog EU-domstolen fast 

att medlemsstaterna är skyldiga att införa minst en av de tre föreskrivna åtgärderna i 

ramavtalets klausul 5.1. I Martial Huet mot Université de Bretagne occidentale 69 uttalades att 

länderna själva får bestämma vilken eller vilka åtgärder de anser vara lämpligast att införa i 

lagstiftningen, så länge ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan inte äventyras. I 

förenade målen Maurizio Fiamingo, Leonardo Zappalà och Francesco Rotondo m.fl. mot 

Rete Ferroviaria Italiana SpA.70 och Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos Nomarchiakis 

Autodioikisis Rethymnis m.fl.71 uttalade domstolen att ett land kan avstå från att till exempel 

införa bestämmelsen om objektiva grunder och i stället välja en övre sammanlagd tidsgräns 

eller ett maxantal för visstidsanställningar. Huvudsaken är att åtgärden säkerställer ett 
                                                
62 Prop. 2015/16:62, s. 14. 
63 Ds 2015:29, s 29-30. 
64 Ds 2015:29, s. 55. 
65 Prop. 2015/16:62, s. 14. 
66 KOM:s ref. SG-Greffe (2014)D/5921, p. 38. 
67 Prop. 2015/16:62, s.14. Av Ds 2015:29, s. 28-29 framgår att Sverige även under 2011 och 2012 utarbetade två 

departementspromemorior (Ds 2011:22 och Ds 2012:25) för att förtydliga lagen och begränsa risken för 
missbruk av tidsbegränsade anställningar. Men båda förslagen mötte stark kritik från remissinstanserna och 
drevs därför aldrig vidare 

68 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., § 80. 
69 Mål C-251/11, Huet, § 43. 
70 Förenade målen C-362/13, C-363/13 och C-407/13 Fiamingo m.fl., § 61. 
71 Förenade målen C-378/07-C-380/07, Angelidiaki m.fl., § 94. 
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effektivt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. Enligt EU-domstolens rättspraxis72 

innebär begreppet objektiva grunder att det finns precisa och konkreta omständigheter som är 

typiska för branschen och som motiverar varje förnyad visstidsanställning. Så länge dessa 

objektiva grunder finns har det ingen betydelse under hur lång tid visstidsanställningarna 

pågår. I Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen 73 hade arbetstagaren haft tretton 

visstidsanställningar i följd utan uppehåll under elva års tid. Samtliga avtal gällde vikariat för 

andra tjänstlediga arbetstagare. EU-domstolen ansåg att det inte var fråga om missbruk av 

klausul 5.1 a, med motiveringen att även ett återkommande behov av tillfälliga vikarier i 

princip är en tillåten objektiv grund. I Antonio Márquez Samohano mot Universitat Pompeu 

Fabra 74 konstaterade EU-domstolen att det inte krävs någon begränsning av hur många 

gånger visstidsanställningar får förnyas, under förutsättning att varje anställning motiveras av 

en objektiv grund. Det kan noteras att det enligt EU-domstolens praxis75 inte finns någon 

allmän skyldighet för medlemsstaterna att införa lagregler som säger hur och när 

visstidsanställningar ska övergå i tillsvidareanställning. Reglerna får också se olika ut i privat 

och offentlig sektor, vilket visades i målen Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot 

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie 

Convenzionate 76 och Andrea Vassallo mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di 

Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate 77 . Men då krävs samtidigt att lagen 

innehåller effektiva åtgärder som motverkar missbruk. 

I Adeneler m.fl78 ville den grekiska domstolen ha svar av EU-domstolen om när 

tidsbegränsade avtal får räknas som ”på varandra följande”. Domstolen konstaterade att 

Greklands nationella bestämmelse om högst 20 dagar mellan anställningarna var för snäv, 

eftersom den kunde äventyra syftet med ramavtalet och medföra allvarliga följder för 

arbetstagarna. En arbetsgivare skulle nämligen kunna undvika att låta en visstidsanställning 

övergå i en mer trygg anställningsform genom att låta det passera 21 dagar mellan kontrakten. 

I Fiamingo m.fl. 79  ansåg EU-domstolen däremot att med minst 60 dagar mellan 

visstidsanställningarna är det svårt för en arbetsgivare att missbruka anställningarna. 

Domstolen påpekade att det är upp till nationella myndigheter och domstolar att undersöka 

                                                
72 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., p. 69-70, förenade målen C-378/07-C-380/07, Angelidiaki m.fl. § 96, mål C-

190/13, Márquez Samohano, § 45. 
73 Mål C-586/10, Kücük, §§ 38 och 50. 
74 Mål C-190/13, Márquez Samohano, § 60. 
75 Mål C-212/04 Adeneler m.fl., § 91. 
76 Mål C-53/04, Marrousu, §§ 47-50.  
77 Mål C-180/04, Vassallo, § 42. 
78 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., §§ 84-88. 
79 Förenade målen C-362/13, C-363/13 och C-407/13, Fiamingo m.fl., § 74. 
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alla omständigheter i det enskilda fallet, och bland annat uppmärksamma hur många 

visstidsavtal som följt på varandra för en arbetstagare. Av Angelidiakis m.fl80 framgår även att 

klausul 5 inte har direkt effekt, eftersom innehållet enligt domstolen inte är ovillkorligt och 

tillräckligt precis för att en enskild medborgare ska kunna åberopa klausulen vid en nationell 

domstol. Det innebär ändå att till exempel Arbetsdomstolen är skyldig att tolka svensk rätt 

utifrån ordalydelsen i EU-direktivet. 

 
3.4 Sysselsättning och flexicurity 
Kommissionen vill genom den europeiska sysselsättningsstrategin81 och den nya strategin 

Europa 202082 skapa fler arbetstillfällen och bättre livskvalitet för EU-medborgarna. Ett av 

målen är att år 2020 ska 75 procent av befolkningen i åldersgruppen 20–64 år ha ett arbete.83 

Enligt kommissionen behöver framför allt fler kvinnor, äldre och invandrare komma in på 

arbetsmarknaden.84 En gemensam strategi anses nödvändig för att EU ska kunna återhämta 

sig ekonomiskt och socialt efter krisen som drabbade Europa 2008, och som medförde 

dramatiskt hög arbetslöshet.85  

För att nå målet om högre sysselsättning rekommenderas att medlemsstaterna följer de 

riktlinjer som kommissionen föreslagit, där principen om flexicurity är den viktigaste. 

Flexicurity innebär en kombination av politiska åtgärder för att nå både större flexibilitet 

(flexibility) på arbetsmarknaden och trygghet (security) för arbetstagarna. 86  Ett av de 

handlingsalternativ som kommissionen föreslår är att medlemsstaterna ska införa åtgärder 

som minskar skillnaderna mellan arbetstagare med trygga respektive otrygga 

anställningsformer, till exempel genom lagstiftning och kollektivavtal som förhindrar att 

arbetstagare fastnar i upprepade tidsbegränsade anställningar under lång tid.87 Kommissionen 

har uttalat att för enskilda arbetstagare är sysselsättningstrygghet viktigare än 

anställningstrygghet, med tanke på att allt färre EU-medborgare behåller samma jobb hela 

livet. Samtidigt menar kommissionen att det måste bli lättare för företag att anställa 

kompetent arbetskraft på tillfälliga kontrakt. Enligt expertgruppen för flexicurity bör 

skillnaderna mellan tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar minska, så att 

                                                
80 Förenade målen C-378/07-C-380/07, Angelidiakis m.fl., §§ 196-197. 
81 KOM(2007) 359 slutlig. 
82 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 2-3. 
83 År 2010 var 69 procent sysselsatta. 
84 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 10. 
85 EUT L175, 10.7.1999 s. 43. 
86 KOM(2007) 359 slutlig, s. 4–5. 
87 KOM(2007) 359 slutlig, bilaga 1,  s. 14. 
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omställningen från till exempel arbetslöshet till arbete underlättas. Enligt kommissionen ska 

trygghet och flexibilitet heller inte ses som motsatser till varandra.88 

 

4 Nuvarande reglering av tidsbegränsade anställningar 
 
I detta kapitel analyseras gällande rätt kring tidsbegränsade anställningar enligt 5 a § LAS, det 

vill säga efter lagändringarna som trädde i kraft den 1 maj 2016.  

 

4.1 Allmänt om tidsbegränsade anställningar 
Lagen (1982:80) om anställningsskydd skiljer på tillsvidareanställningar och tidsbegränsade 

anställningar (visstidsanställningar). Huvudregeln är att en anställning gäller tills vidare, om 

parterna inte avtalat om annat (4 § 1 st). Undantag från regeln får göras i de fyra fall av 

tidsbegränsade anställningsformer som tillåts enligt 5 §, det vill säga för allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och anställning för arbetstagare som har fyllt 67 år. 

Det är dessutom enligt 6 § tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning i högst sex 

månader. Lagen kräver inte att arbetsgivaren anger några objektiva skäl för att anställa enligt 

ALVA, till skillnad från vikariat och säsongsanställning. 89   Paragraferna 5-6 är 

semidispositiva, vilket innebär att avtal om andra tidsbegränsade anställningar kan slutas med 

stöd av specialförfattningar eller kollektivavtal, till exempel för att anpassa anställningarna 

efter specifika behov i olika branscher.90  

En tidsbegränsad anställning upphör vid ett förutbestämt datum eller när arbetet är 

avslutat, och kräver därför ingen uppsägning (4 § 2 st.). Enligt fast rättspraxis åligger det den 

part som vill hävda att ett anställningsavtal inte gäller tillsvidare att bevisa det. I AD 2012 nr 

44 gällde frågan om en arbetstagare som blivit uppsagd efter att ha arbetat i drygt ett år i ett 

bemanningsföretag, skulle anses ha haft en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. 

Arbetsdomstolen dömde till arbetstagarens fördel eftersom arbetsgivaren inte kunde bevisa att 

mannen varit visstidsanställd. Även i AD 2016 nr 22 blev AD:s slutsats att anställningen 

gällde tillsvidare eftersom arbetsgivaren kunde visa att något annat avtalats. 

I promemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar slår 

arbetsmarknadsdepartementet fast att tillsvidareanställning även i fortsättningen ska vara 

huvudregel på den svenska arbetsmarknaden. En fast anställning skyddar arbetstagare mot 

                                                
88 KOM(2007) 359 slutlig, s. 3-4, Ulander-Wänman, 2010, s. 15. 
89 Prop. 2015/16:62, s. 15. 
90 Ds 2015:29, s. 16. 
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arbetsgivares godtycke och obefogade uppsägningar, eftersom det krävs saklig grund för 

uppsägning av en tillsvidareanställd medarbetare (7 § LAS). Enligt promemorian är det av 

största vikt att den grundregeln inte urholkas.91 Även inom EU gäller att den generella 

anställningsformen i medlemsstaterna är och ska vara tillsvidareanställning.92 Det uttalas 

vidare i departementspromemorian att en tillsvidareanställning inte bara ger arbetstagare en 

större ekonomisk trygghet, utan att den också bidrar till social gemenskap och påverkar 

människors möjligheter att styra över sina liv.93 Det kan handla om att bilda familj, skaffa 

bostad och att integreras i samhället. Samtidigt betonas att tidsbegränsade anställningar är 

viktiga eftersom de kan innebära en väg in på arbetsmarknaden, särskilt för unga människor 

och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.94 SCB:s arbetskraftsundersökning visar att 

tidsbegränsade anställningar är det vanligaste sättet för arbetslösa att få ett arbete.95  

 

4.2 Språngbräda – men bara för vissa 
Tidsbegränsade anställningar anses alltså å ena sidan nödvändiga för att skapa nya jobb och 

flexibilitet i företag, å andra sidan bryter de mot normen om tillsvidareanställning som den 

normala anställningsformen. Forskare inom arbetsrätt har talat om ett pågående 

paradigmskifte, där den traditionella tillsvidareanställningen hotas av tidsbegränsade 

anställningar,96 samt om dilemmat att skapa flexibla anställningsformer samtidigt som den 

höga skyddsnivån för arbetstagarna behålls. 97  Enligt en rapport från Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är tidsbegränsade anställningar 

ett sätt för företag att skapa kapacitetsflexibilitet, det vill säga att kunna anpassa 

personalstyrkan efter efterfrågan.98 Men risken är, enligt Håkansson, stor att det bildas ett A- 

och B-lag på arbetsmarknaden, där framför allt säsongs- och behovsanställda blir en buffert 

för arbetsgivarens flexibla behov. I studien visas att det endast är för vissa grupper som de 

tidsbegränsade anställningarna fungerar som en språngbräda till ett fast arbete. En person som 

är provanställd, av manligt kön, högutbildad eller har svenskt medborgarskap har större chans 

att få en tillsvidareanställning, jämfört med en säsongsarbetare, kvinna, lågutbildad eller 

utländsk medborgare. För de senare grupperna riskerar tidsbegränsade anställningar att leda 

                                                
91 Ds 2015:29, s. 36. 
92 EUT L175, 10.7.1999. 
93 Ds 2015:29, s. 36-37. 
94 Ds 2015:29, s. 37. 
95 SCB, 2014, s. 2. 
96 Numhauser-Henning, 2001, s. 316. 
97 Nyström, 2011, s. 300–301. 
98 Håkansson, 2001, s. 15. 
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till segmentering, där tillfälliga kontrakt varvas med perioder av arbetslöshet.99 För kvinnor är 

chansen att projektanställning leder till ett fast arbete endast hälften så stor som för män. 100 

Den egna anställningsbarheten påverkar också inställningen till tidsbegränsade 

anställningar.101 För en person i det attraktiva A-laget kan visstidsanställning vara ett sätt att 

utvecklas ekonomiskt och professionellt, men för en i B-laget med låg anställningsbarhet 

förknippas tillfälliga anställningarna snarare med en osäker framtid. Håkansson går så långt 

som att säga att arbetsgivarnas behov av flexibilitet bekostas av den enskilde som får lägre 

inkomst, samt av staten genom a-kassorna. 102  Undersökningar har visat att de flesta 

arbetstagare, inklusive unga människor, föredrar en fast anställning framför ett tidsbegränsat 

kontrakt.103 

 

4.3 Lagändring för att undvika fördragsbrottstalan 
Av förslaget bakom 2015/16 års proposition framgår att den nya regleringen i 5 a § tar sikte 

på ALVA, som i och med lagändringen ska kunna omvandlas till tillsvidareanställning i fler 

fall än tidigare. Syftet är att ge arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ett bättre skydd 

på arbetsmarknaden samt att säkerställa att lagen uppfyller visstidsdirektivets krav på åtgärder 

som förhindrar missbruk.104 Regeringen konstaterar i propositionen att det är nödvändigt att 

ytterligare begränsa användandet av på varandra följande tidsbegränsade anställningar, dels 

för att arbetstagare ska slippa fastna i visstidsanställningar under lång tid, dels undvika att 

kommissionen väcker talan om fördragsbrott mot Sverige i EU-domstolen.105 Även om 

utgången i en fördragsbrottstalan inte är given, finns risken att Sverige tvingas införa hårdare 

regler, eller i förlängningen dömas till böter som kan uppgå till mångmiljonbelopp.106  

 

4.3.1 Kompletterande omvandlingsregel 
I förslaget till lagändringen utgick utredarna från ramavtalets klausul 5.1 b, om en övre 

sammanlagd tidsgräns, eftersom den ansågs ligga närmast LAS nuvarande begränsning av 

ALVA.107 Därför har en ny kompletterande omvandlingsregel införts i den nya 5 a § LAS. 

Paragrafen innehåller nu tre regler som ger en arbetstagare rätt att få sin tidsbegränsade 

                                                
99 Håkansson, 2001, s. 72-73. 
100 Håkansson, 2001, s. 57. 
101 Håkansson, 2001, s. 19. 
102 Håkansson, 2001, s. 70. 
103 Håkansson, 2001, s. 57, SOU 2007:27, s. 2010-211. 
104 Ds 2015:29, s. 38. 
105 Prop. 2015/16:62, s. 14–15. 
106 Ds 2015:29, s. 34–35. 
107 Prop. 2015/16:62, s. 17. 
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anställning automatiskt omvandlad till en tillsvidareanställning. Två av fallen gäller ALVA 

och det tredje fallet gäller vikariat. Första stycket i 5 a § stadgar att en ALVA övergår till en 

tillsvidareanställning om den varat i sammanlagt mer än två år. Det kan ske i två fall. Det 

första fallet inträffar när tvåårsgränsen passeras under en femårsperiod (1 st. 1 p.). Den regeln 

motsvarar förra lydelsen av 5 § 2 st. LAS (SFS 2007:391). Det andra fallet innebär att även 

om femårsgränsen överskridits får de tidsbegränsade anställningarna ALVA, vikariat och 

säsongsarbete bilda länkar i en anställningskedja som omvandlas till en tillsvidareanställning, 

under förutsättning att arbetstagaren varit anställd i ALVA i sammanlagt mer än två år, och 

det inte funnits något uppehåll mellan anställningarna som varat längre än sex månader. Det 

är detta som är den nya kompletterande omvandlingsregeln. Tidsbegränsade anställningar 

som slutits genom kollektivavtal eller specialförfattning får inte räknas in i 

anställningskedjan. Det är den ALVA som pågår vid den tidpunkt då anställningen överstiger 

två år som omvandlas. De båda omvandlingsreglerna gäller parallellt och som ett komplement 

till varandra.108 För vikariat gäller som tidigare att de övergår i en tillsvidareanställning när 

den sammanlagda anställningstiden övergår två år under en femårsperiod. Med den nya 

kompletteringsregeln får alltså även vikariat och säsongsarbete ingå i anställningskedjan 

tillsammans med ALVA. Arbetstagare som fyllt 67 år omfattas inte av 

omvandlingsreglerna.109 

Som redovisats var den tidigare utformningen av 5 § LAS enligt kommissionen inte 

tillräcklig eftersom den inte uppfyllde kravet på en ”övre sammanlagd tidsgräns för flera på 

varandra följande visstidsanställningar”.110 Eftersom vikariat och ALVA hittills inte kunnat 

räknas ihop, samtidigt som de har kunnat kombineras med säsongsanställning och korta 

uppehåll däremellan, har det inneburit att arbetstagare kunnat fastna i långa kedjor av korta 

visstidsanställningar.111 Flera remissinstanser förespråkade införandet av en takregel, bland 

andra TCO som anser att det vore bättre att införa en övre tidsgräns på tre år under en 

femårsperiod, oavsett vilken form av tidsbegränsad anställning det gäller. TCO anser att 

omvandlingsregeln inte kommer att förhindra stapling av visstidsanställningar och uttalade för 

övrigt att bestämmelsen är krånglig och riskerar att skapa osäkerhet både bland arbetsgivare 

och arbetstagare. TCO tillstyrkte ändå förslaget eftersom organisationen anser att 

möjligheterna till missbruk trots allt begränsas. 112 LO var för lagändringen om det är så att 

                                                
108 Prop. 2015/16:62, s. 35–36. 
109 Prop. 2015/16:62, s. 21. 
110 EUT L175, 10.7.1999, s. 43. 
111 Prop. 2015/16:62, s. 13. 
112 TCO:s remissvar, ref. A2015-1507-ARM, svar nr 33. 
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den uppfyller EU-rättens krav. Däremot anser LO att formuleringen i 5 a § är ”svårtolkad, 

närmast obegriplig och konstruktionen systemfrämmande”. Den fackliga organisationen 

påpekar att det inom LO:s områden blivit allt vanligare med ”daglönare” eller snarare 

”timlönare”, en utveckling man anser måste stoppas. Inom hotell- och restaurang, 

detaljhandel, vård och omsorg är mellan 22 och 44 procent visstidsanställda. Ofta är det 

kvinnor och unga som kallas in med kort varsel och som saknar både schema, garanterad 

arbetstid och inkomst.113   

 Regeringen ansåg att en kompletterande omvandlingsregel var lämpligast och 

uttryckte att regeln kommer att innebära att fler allmänna visstidsanställningar övergår i 

tillsvidareanställning samt att det blir svårare för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade 

anställningar på varandra under lång tid.114 

 

4.3.2 Anställningskedjan bryts efter sex månader 
En förutsättning för att ALVA i kombination med andra tidsbegränsade anställningar ska 

kunna omvandlas till en tillsvidareanställning är att anställningskedjan inte brutits. Enligt den 

nya bestämmelsen i 5 a § 3 st. LAS räknas en anställning som att den följt på en annan om 

den tillträtts inom sex månader115 från den föregående anställningen. Det är endast ALVA, 

vikariat och säsongsarbete som kan bilda en kedja av anställningar.116 Flera remissinstanser, 

bland andra Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), ansåg att sex månader är en onödigt lång tidsperiod, med tanke på EU-domstolens 

praxis som säger att två månader (60 dagar) är tillräckligt. Regeringen motiverade valet med 

att det är nödvändigt att ha en bred marginal så att missbruk aldrig ska komma i fråga. 

Dessutom sades den längden ge arbetstagarna ett starkt skydd.117 Regeln innebär sålunda att 

om nytt visstidsavtal ingås senast sex månader efter det föregående avtalet anses 

anställningarna ha följt på varandra. Vid beräkningen är det viktigt att beakta tillträdesdagen, 

det vill säga den dag då anställningen börjar gälla, respektive slutdagen, det vill säga då 

anställningen upphörde.118 

                                                
113 LO:s remissvar, ref. A2015/1507/ARM, svar nr 31. 
114 Prop. 2015/16:62, s. 17. 
115 I promemorian föreslogs först formuleringen 180 dagar, men eftersom övriga LAS-regler räknas i hela 

månader ändrades förslaget till sex månader.  
116 Prop. 2015/16:62, s. 19. 
117 Prop. 2015/16:62, s. 18. 
118 Prop. 2015/16:62, s. 36. 
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Även den nya omvandlingsregeln är semidispositiv, vilket gör att det är tillåtet att sluta 

kollektivavtal med avvikande regler som är anpassade efter särskilda branschers behov.119 

Under remissrundan ifrågasattes varför inte en så kallad EU-spärr införts, som skulle hindra 

arbetsmarknadens parter från att avtala om sämre villkor för arbetstagarna än 

visstidsdirektivet innehåller. Regeringens svar var att ramavtalet tillåter arbetsmarknadens 

parter att på lämplig nivå sluta kompletterande avtal och att den svenska modellen bygger på 

ansvarstagande parter, vilket medförde att det inte ansågs finnas något skäl till att införa EU-

spärr.120 

 

4.3.3 Övergångsbestämmelser 
Det är endast ALVA som har ingåtts efter den 1 maj 2016 som omfattas av den nya regeln. 

Däremot får tidigare tidsbegränsade anställningar räknas med när den sammanlagda 

anställningstiden ska beräknas. 121  Flera remissinstanser som Svenskt Näringsliv, 

Arbetsgivarverket och Företagarna ansåg att det var fel att låta äldre anställningsavtal ingå i 

kedjan eftersom det riskerar att leda till tillämpningsproblem, fler tvister och ökad 

administration för arbetsgivarna. Regeringen motiverade valet med att det är viktigare att den 

nya omvandlingsregeln får snabb effekt på arbetsmarknaden.122 

  

                                                
119 Prop. 2015/16:62, s. 23. 
120 Prop. 2015/16:62, s. 23. 
121 SFS 2016:248 Övergångsbestämmelser. 
122 Prop. 2015/16:62, s. 29. 
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5 Sammanfattande analys 
 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka vad den nya omvandlingsregeln i 5 a 

§ LAS innebär, utifrån ett arbetstagarperspektiv. Analysen visar att lagändringen framför allt 

genomförts för att Sveriges regering på så sätt hoppas undvika en fördragsbrottstalan i EU-

domstolen, på grund av bristande implementering av visstidsdirektivets klausul 5. Risken var 

överhängande, efter den återkommande kritik som kommissionen framfört sedan TCO:s 

anmälan 2007. Enligt kommissionen har Sverige, innan den nu aktuella lagändringen 

genomfördes, underlåtit att införa minst en av de tre åtgärder som stadgas i ramavtalets 

klausul 5, trots att det är medlemsstaternas skyldighet, vilket inneburit nackdel för svenska 

arbetstagare som riskerat att fastna i upprepade visstidsanställningar under lång tid. 

Huvudproblemet har varit att det enligt LAS inte krävs några objektiva skäl för att få anställa 

en arbetstagare i ALVA, samtidigt som anställningsformen kunnat kombineras med andra 

tidsbegränsade anställningar utan någon bortre tidsgräns. Inte heller finns i lagen någon gräns 

för hur många gånger en arbetstagare får ha en visstidsanställning. Under lagstiftningsarbetet 

ansåg lagstiftaren att det lämpligaste sättet att åtgärda de kritiserade bristerna var att införa 

bestämmelser som utgick från ramavtalets klausul 5.1 b, det vill säga en sammanlagd övre 

tidsgräns för visstidsanställningar som följer på varandra. 

 

5.1 Omvandling även efter fem år – i obruten anställningskedja 
Resultatet blev den nya omvandlingsregeln i 5 a § LAS, som är tänkt som ett komplement till 

den tidigare regeln som innebär att ALVA automatiskt övergår till en tillsvidareanställning 

när den sammanlagda anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod. Med den nya 

omvandlingsregeln kan ALVA omvandlas till en tillsvidareanställning även när tidsramen på 

fem år överskridits, under förutsättning att tvåårsgränsen för ALVA uppnåtts och att det sker 

under en period då tidsbegränsade anställningar enligt LAS (läs: vikariat och säsongsarbete) 

följt på varandra i en sammanhängande anställningskedja. Begreppet ”på varandra följande” 

innebär enligt den nya paragrafen att det får vara högst sex månaders uppehåll mellan 

anställningarna för att kedjan ska räknas som sammanhängande. Enligt min åsikt kommer en 

så pass lång tidsperiod att göra det svårare för arbetsgivare att kringgå LAS-reglerna. Sex 

månader uppfyller också med stor marginal den tidsgräns som EU-domstolen godtagit i sin 

praxis.123 

                                                
123 Förenade målen C-362/13, C-363/13 och C-407/13, Fiamingo m.fl., § 74. 
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5.2 Konsekvenser för arbetstagarna 
Redan i förarbetena till lagen uttalades att det är oklart om den nya regleringen kommer att 

leda till några förändringar för arbetstagarna i praktiken, bland annat på grund av att det inte 

går att säga att färre visstidsanställningar automatiskt leder till fler tillsvidareanställningar. 124 

En möjlig negativ konsekvens för arbetstagarna, som jag ser det, är att arbetsgivare låter bli 

att tillsvidareanställa, och i stället väljer anställa en annan person på ett tidsbegränsat 

kontrakt. Det är också tänkbart att företag i högre grad använder sig av inhyrd personal från 

bemanningsföretag eller låter den ordinarie personalen arbeta mer övertid. Enligt min åsikt 

innebär lagändringen ändå en liten förbättring för arbetstagarna, men lagen kommer 

fortfarande att tillåta upprepade visstidsanställningar under flera års tid. 

Ett annat problem, som remissinstanser tagit upp och som jag instämmer i, är att 

paragrafens formuleringar är krångliga att förstå, vilket kan leda till osäkerhet och ovilja från 

arbetsgivares sida att anställa.125 Ytterligare en konsekvens är den tillämpningsproblematik 

som paragrafens retroaktivitet kan innebära. Det gäller för både arbetsgivare och arbetstagare 

att hålla reda på att omvandlingsregeln endast gäller avtal för ALVA som ingåtts efter den  

1 maj 2016, medan även tidsbegränsade anställningar som ingåtts före lagändringen ska 

räknas in i anställningskedjan.  

 

5.3 Skyddet mot missbruk försvann 2007 
Den rättshistoriska analysen visar att synen på tidsbegränsade anställningar förändrats under 

årens lopp och att lagens från början strikta begränsningar luckrats upp. När ALVA infördes 

2007 ställdes inga krav på att anställningen måste motiveras av objektiva skäl, vilket innebar 

att skyddet mot missbruk av tidsbegränsade anställningar försvann, och att lagen inte längre 

uppfyllde visstidsdirektivet.  

Av analysen framgår också tydligt att den politiska färgen på den sittande regeringen 

påverkar lagstiftningen. En skillnad märks redan i de olika titlarna på förarbetena bakom 

LAS. År 2006 handlade den borgerliga regeringens förslag om att ge ”[b]ättre möjligheter till 

tidsbegränsad anställning”126 medan den socialdemokratiska regeringens fokus år 2015 var 

”[s]kärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar”.127 Samtidigt kan påminnas 

om att den socialdemokratiska regeringen av en ledande arbetsrättsforskare kritiserats för att 

redan 1997 ha försämrat anställningsskyddslagen för arbetstagarna. 
                                                
124 Ds 2015:29 s. 58. 
125 TCO:s remissvar. 
126 Prop. 2006/2007:111. 
127 Prop. 2015/16:62. 
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Personligen tycker jag att det är intressant att fundera på varför Sverige, som sedan LAS 

infördes 1974 har haft en restriktiv hållning till tidsbegränsade anställningar, 40 år senare 

kritiseras för att inte tillräckligt skydda visstidsanställda mot att utnyttjas. Jag är benägen att 

hålla med de forskare som framhållit att LAS regler inte utvecklats i samma takt som 

omvärldens syn på tidsbegränsade anställningar. EU:s sysselsättningsstrategi och 

flexicuritymodell gör det nödvändigt för Sverige att utjämna skillnaderna mellan 

tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar.   

Förutom att åsikterna skiftar beroende på politisk åskådning, tror jag att synen på 

visstidsanställningar även skiljer sig åt mellan generationerna. Förr hörde det till normen att 

viga sitt yrkesliv åt en enda arbetsgivare, för att belönas med guldklocka efter 25 år. I dag är 

det sannolikt inte många unga arbetstagare som förväntar sig, eller ens önskar, att stanna i 

flera decennier på samma arbetsplats.  

 

5.4 LAS-ändringen i förhållande till visstidsdirektivet 
Frågan är om det kritiserade missbruket av stapling av visstidsanställningar är ett reellt 

problem på svensk arbetsmarknad eller om det mest handlat om att Sverige inte följt EU:s 

regler? Det framstår inte som att det förekommer något omfattande kringgående av lagen, 

men SCB:s undersökning visar ändå att åtminstone 10 000 visstidsanställda suttit fast i 

tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare i över fem år, utan att få någon fast 

anställning. För dem har LAS inte inneburit något starkt skydd. Särskilt illa verkar situationen 

vara i vissa branscher, framför allt de kvinnodominerade, där till exempel behovs- och 

timanställda ständigt måste vara beredda att acceptera tillfälliga arbetspass med kort varsel.128 

För dem kommer lagändringen förhoppningsvis att få en positiv betydelse, men som jag ser 

det är den nya regleringen för vag för att garantera detta. Som redovisats uppger närmare 80 

procent av de visstidsanställda att de hellre önskar en tillsvidareanställning, vilket säger en del 

om den ovissa tillvaron som visstidsanställd.129  Det kan konstateras att tidsbegränsade 

anställningar numera, på gott och ont, är en del av det moderna flexibla arbetslivet, som i hög 

grad påverkar ungdomar och kvinnor. Därför är det viktigt att anställningsskyddslagen 

begränsar möjligheterna att utnyttja de nämnda grupperna, vilket nya 5 a i någon mån gör. 

Det ska bli intressant att följa hur kommissionen ställer sig till omvandlingsregeln, om 

den räcker för att LAS ska säkerställa ett tillräckligt effektivt skydd för visstidsanställda, och 

om överträdelseärendet i så fall kommer att avskrivas. Det hade enligt mig varit bättre att, 

                                                
128 LO:s remissvar. 
129 Ds 2015:29 s. 30. 
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som TCO föreslagit, införa ett tak på till exempel tre år, oavsett vilken visstidsform som 

används. Då hade lagen med större säkerhet överensstämt med klausul 5.1 b i direktivet och 

varit betydligt tydligare och lättförståelig. Vad regeringen anser om TCO:s förslag har, såvitt 

jag kunnat se, inte framgått. 

Det har tagit lång tid att få till stånd en ändring av de kritiserade LAS-reglerna. Fallet 

visar att den svenska modellen har sina fördelar med starka fackliga organisationer som står 

på arbetstagarnas sida, eftersom ändringen knappast genomförts om det inte varit för TCO:s 

orubbliga envishet. Nämnas kan också att under arbetet med uppsatsen röstade LO på sin 

stora kongress igenom en motion som handlar om att fackorganisationen ska arbeta för att helt 

avskaffa möjligheten att anställa enligt ALVA i LAS, på grund av de ovan nämnda problemen 

med timanställningar.130  

Sista sidan är sannolikt inte skriven vad gäller tidsbegränsade anställningar. 

 

 

 

  

                                                
130 Svenska Dagbladet, 2016, [http://www.svd.se/lo-avskaffa-allman-visstid]. 
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