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Sammanfattning 

Reglerna kring visstidsanställningar har genomgått ett antal ändringar sedan lagen om 

anställningsskydd trädde i kraft 1974. Den senaste reformen 2007 mottog, redan innan 

införandet, kritik från remissinstanser för att inte följa visstidsdirektivet som trädde i 

kraft 2001. EU-kommissionen inledde 2010 ett överträdelseärende mot Sverige efter en 

anmälan från Tjänstemännens Centralorganisation. Kommissionen anser att Sverige inte 

tagit tillräcklig hänsyn till visstidsdirektivet. För att gå Kommissionen till mötes kom re-

geringen våren 2011 ut med en departementsutredning angående ytterligare ändring av 

LAS bestämmelser om visstidsanställningar. Syftet med lagförslaget är inte att ändra 

rättsläget utan regeringen avser endast att förtydliga rättsläget med anledning av viss-

tidsdirektivet. Förslaget om lagändringen berör direktivets krav på att förhindra miss-

bruk av på varandra följande visstidsanställningar. En arbetsgivare ska inte kunna kom-

binera visstidsanställningar i 5 och 6 §§ på ett sätt som utgör ett missbruk. 

 

Den här uppsatsen har till syfte att utreda hur väl departementsutredningens lagförslag 

lever upp till visstidsdirektivets ändamål. För att komma fram till en slutsats går uppsat-

sen igenom en beskrivning av svensk rätt angående visstidsanställningar och Unionens 

arbetsrättsliga ändamål främst utifrån visstidsdirektivet. Därefter genomförs en fram-

ställning av överträdelseärendet mot Sverige och slutligen en redogörelse av utredning-

ens lagförslag och remissyttrandens synpunkter på detsamma.  

 

Författaren kommer fram till att det finns ett behov av att utöka skyddet av förbud mot 

missbruk av visstidsanställningar, däremot anses utredningens förslag vara undermåligt 

då det är tveksamt om det kan lösa de problem som är tänkt att lösas eftersom det till 

exempel saknar tydlighet och definitioner på vad som utgör missbruk. 
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Abstract 

In the European Union and in Swedish labor law, permanent employment is the main 

goal for employment of workers. An exception to that rule is temporary employment. 

The Swedish rules relating to temporary employment have undergone several changes 

since the Employment Protection Act was implemented in 1974. The last reform in 

2007 has received criticism by respondents for not following the Union directive on 

fixed-term work, which went into effect in 2001. In 2010 the European Commission 

opened an infringement case against Sweden, after a complaint from a Swedish employ-

ees’ organization. The Commission argues that Sweden has not taken the directive on 

fixed-term work into account sufficiently in its last reform. Therefore, in the spring of 

2011, the Swedish government published a department investigation regarding further 

modification, taking the provisions for temporary employment in the Employment Pro-

tection Act into consideration. The department investigation stated that the purpose of 

the legislative changes is not to change the legal situation, but to clarify the legal position 

with respect to the fixed-term work directive. The proposal for legislative change is in 

regards to the directive’s requirements to prevent abuse of successive fixed term con-

tracts. An employer will not be able to combine fixed-term contracts for 5 and 6 § § in a 

manner that is abusive. 

 

This paper aims to examine how well the legislative changes live up to the requirements 

for the fixed-term in the directive. The author concludes that there is a need to extend 

the protection of the prohibition of abuse of fixed term contracts. However, the author 

considers the government’s proposal to be inferior, because it is doubtful whether it can 

solve the problems in question, because, for example, the directive lacks clarity and the 

term “abuse” is not well defined. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1999 antogs det Europeiska rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om 

ramavtal om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP1. Direktivet är avsett 

att förhindra orättvis behandling av visstidsanställda och skulle implementeras i medlems-

staterna 2001. I syfte att öka sysselsättningen har regeringen under de senaste åren gjort re-

former beträffande visstidsanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd2. Den senaste 

reformen skedde 2007 för att liberalisera regleringen och göra det lättare för arbetsgivare 

att anställa. Det har dock ifrågasatts huruvida de svenska reglerna överensstämmer med 

visstidsdirektivet. Tjänstemännens centralorganisation3 är en partipolitiskt obunden federa-

tion bestående av 17 svenska fackförbund.4 För att förhindra missbruk av visstidsanställ-

ningar anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen för att inte tillräckligt ha tagit hänsyn 

till visstidsdirektivet under det senaste reformarbetet och därmed inte korrekt implemente-

rat direktivet.5 Kommissionen påbörjade därför ett överträdelseärende mot Sverige och i 

nuläget håller Kommissionen med TCO om att de svenska reglerna gällande visstidsan-

ställningar strider mot EU-rätten. 

 

Ett överträdelseärende är det första steget, av två, i en eventuell process att väcka talan mot 

en medlemsstat om fördragsbrott vid EU-domstolen. Ett motiverat yttrande skickas oftast 

från Kommissionen som gör en rättslig bedömning av frågan. Medlemsstaten ges sedan till-

fälle att bemöta underrättelsen. Genomförs ingen ändring av medlemsstaten eller avslutar 

inte Kommissionen av andra skäl ärendet kan ärendet fortsätta in i steg två och talan om att 

medlemsstaten försummar unionsrätten kan då väckas vid EU-domstolen. Görs inga änd-

ringar av medlemsstaten kan talan ånyo väckas av Kommissionen. Döms medlemsstaten av 

EU-domstolen kan medlemsstaten åläggas att betala ett engångsbelopp eller löpande vite.6 

                                                 
1 Fortsättningsvis visstidsdirektivet. 
2 Fortsättningsvis LAS. 
3 Fortsättningsvis TCO. 
4 TCO:s egen definition från TCO:s anmälan skickad till EU-kommissionen, Anmälan mot Konungariket Sverige 

på grund av att de nya reglerna om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande genomförande av Direktiv 
1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknad av EFS, UNICE och CEEP, http://www.tco.se/3bcd19f1-
d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc, daterad 2010-03-25, hämtad 2012-04-02. 

5 TCO, Anmälan mot Konungariket Sverige, s. 1. 
6 Se regeringens hemsida om EU-domstolen, Målen vid EU-domstolen, 

http://www.regeringen.se/sb/d/11145/a/118542, senast uppdaterad 2009-11-30, hämtad 2012-04-26, se 

http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc
http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc
http://www.regeringen.se/sb/d/11145/a/118542
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För att gå Kommissionen till mötes kom regeringen ut med en departementsutredning7 i 

juli 2011 om ytterligare lagändring i LAS beträffande visstidsanställningar. Syftet med den 

föreslagna lagändringen är att förtydliga rättsläget med anledning av visstidsdirektivet. För-

slaget om lagändringen berör direktivets krav på att förhindra missbruk av på varandra föl-

jande visstidsanställningar.  

 

Propositionen om lagändringen var aviserad till den 20 mars 2012. Färdigställandet av pro-

positionen har försenats, vilket leder till att lagändringen inte kommer träda i kraft som 

planerat den 15 juni 2012. När propositionen kommer och när lagändringen kommer att 

ske kan Arbetsmarknadsdepartementet inte meddela vid tid för skrivandet av uppsatsen. 

Frågan huruvida lagförslaget undanröjer kritiken från Kommissionen kvarstår således. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Den här uppsatsen har till syfte att ur en europarättslig synvinkel utreda hur ändamålsenligt 

departementsutredningens förslag8 till lagändring om visstidsanställningar är. Vilka är de 

EU-rättsliga ändamålen i visstidsdirektivet och hur väl kommer det svenska lagförslaget att 

leva upp till de ändamålen? Ändamålen i visstidsdirektivet utgör således måttstocken som 

utredningens lagförslag utvärderas gentemot. 

 

Tyngdpunkten ligger i allmänhet vid LAS och i synnerhet i dess reglering av visstidsanställ-

ningar. Det är även av vikt för uppsatsens syfte att beröra förhållandet mellan svensk och 

europeisk arbetsrätt gällande visstidsanställningar, framförallt med bäring på visstidsdirekti-

vet, samt att kartlägga de EU-rättsliga ändamålen beträffande arbetsrätt. Det är omöjligt att 

prata om visstidsanställningar utan att kort presentera de olika anställningsformerna.  

 

Uppsatsen avser endast att beröra förbud mot missbruk av visstidsanställningar, eftersom 

det är vad som är i fokus för lagändringen och vad EU-kommissionen kritiserat Sverige för. 

Även om syftet är att utreda ur ett europarättsligt perspektiv berör inte uppsatsen den 

                                                                                                                                               
även Europeiska unionen om en sammanfattning om EU-lagstiftningen, Talan om fördragsbrott, 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14550_sv.htm, se-
nast uppdaterad 08.10.2010, hämtad 2012-04-26. 

7 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt an-
ställningsskyddslagen.  

8 Ds 2011:22. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14550_sv.htm
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grundläggande EU-rätten och dess ändamål utan inriktar sig på arbetsrättens område inom 

EU-rätten, framförallt visstidsdirektivet. Fokus läggs på ändamålen ur visstidsdirektivet, 

endast en kort introduktion till EU-rättens bakgrund och mål för arbetsrätt ges. Uppsatsen 

har inte till avsikt att kartlägga alla EU-rättsliga mål för arbetsrätt, det skulle vara alltför om-

fattande. Det är likaså endast LAS bestämmelser om visstidsanställning som behandlas, 

speciallagstiftning och kollektivavtal ligger utanför uppsatsens omfång. Diskussion gällande 

ändamålet om jämställdhet i visstidsdirektivet ligger också utanför uppsatsens omfång och 

kommer således endast nämnas kort. Uppsatsen omfattar heller inte överträdelseärendets 

turer fram och tillbaka mellan EU-kommissionen och Sveriges regering utan avser endast 

att behandla de slutliga svaren. 

1.3 Metod och material  

Utgångspunkten för uppsatsen är visstidsdirektivet och de svenska reglerna gällande viss-

tidsanställningar, framförallt 5 § LAS. För att fastställa hur rättsläget ser ut i Sverige idag 

används en problemorienterad ansats vilket innebär att den faktiska juridiken och rättsreg-

lerna är i fokus liksom att identifiera problem.9 En inledande deskriptiv kartläggning av 

LAS tillkomst och regler kring visstidsanställningar samt en beskrivning av visstidsdirekti-

vets ändamål är nödvändig för att öka läsaren förståelse för reglerna.10 Den deskriptiva de-

len genomförs med hjälp av en rättsdogmatisk metod, vilken har sin utgångspunkt i de be-

fintliga juridiska rättskällorna där lagstiftning har högst rättskällevärde följt av förarbeten, 

motivuttalande och doktrin.11 Poängteras bör att eftersom Sverige är anslutet till EU är 

unionsrätten en del av den svenska rättsordningen.12  

 

Uppsatsens syfte föranleder en presentation av TCO:s anmälan, Kommissionens formella 

underrättelse och regeringens svar på densamma samt TCO:s yttrande på regeringens svar.  

Med anledning av att propositionen är senarelagd används de närmast underliggande käl-

lorna ur rättshierarkin, det vill säga motivuttalandet i departementsserien och remissyttran-

den. Redogörelsen ligger till grund för att i analysen se om kritiken från anmälan kommer 

att undanröjas i och med Sveriges förslag till lagändring.  

                                                 
9 Westberg, Peter, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, ur Heuman, 

Lars & Bolding, Per Olof (red), Festskrift till Per Olof Bolding, Juristförlaget, Stockholm, 1992, s 421ff, s. 436. 
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, andra upplagan, 

Nordtedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 66. 
11 C. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, s. 36-39. 
12 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
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1.4 Tidigare forskning 

Visstidsdirektivet har varit föremål för diskussion sedan det utkom, inte minst med anled-

ning av den kritik som riktats mot Sverige i ärendet. Våren 2011 avhandlade Mi Schultz en 

kandidatuppsats13 via Linnéuniversitetets rättsvetenskapliga sektion vari hon utredde huru-

vida visstidsdirektivet har blivit korrekt implementerat. Det som skiljer ifrågavarande upp-

sats från den som nu författas är att rättsläget följs upp. Detta i och med att fokus nu kon-

centreras kring hur väl departementsutredningens lagförslag kommer att leva upp till viss-

tidsdirektivets ändamål. 

1.5 Disposition 

Syfte och bakgrund till LAS, särskilt gällande visstidsanställningar följer detta inledningska-

pitel, vidare ges en framställning av den svenska regleringen av visstidsanställningar.  

 

I uppsatsen utgör ändamålen i visstidsdirektivet måttstocken för vad departementsutred-

ningens lagförslag värderas gentemot. Det är av vikt att få en övergripande förståelse för 

ideologin bakom arbetsrätten inom EU vilket ges i kapitel tre. I kapitlet anges även bak-

grunden och syftet med visstidsdirektivet samt dess ändamål. Vid en första anblick kan 

uppsatsens disposition verka rättshierarkiskt inkorrekt då svensk intern rätt behandlas före 

EU-rätten. Detta motiveras dock genom att det är svensk intern rätt som har närmast an-

knytning för läsaren. Läsaren ges möjlighet att själv jämföra de svenska reglerna med viss-

tidsdirektivets ändamål innan kritiken presenteras.  

 

I kapitel fyra görs en redogörelse av de formella yttrandena i överträdelseärendet mot Sve-

rige. Det görs en beskrivning av TCO:s anmälan, Kommissionens yttrande till Sverige, re-

geringens ställningstagande och svar mot kritiken och slutligen TCO:s yttrande på regering-

ens svar till Kommissionen. Överträdelseärendet har getts utrymme i uppsatsen för förstå-

elsen av varför ett lagförslag har utretts och för att läsare lättare ska kunna ta ställning till 

om lagändringen är nödvändig, relevant, ändamålsenlig med mera, utifrån ett eget perspek-

tiv. 

 

Uppsatsens syfte handlar om departementsutredningens lagförslag varför det faller sig na-

turligt att i kapitel fem ge en presentation av lagförslaget, hur det lyder och de resonemang 

                                                 
13 ’Visstidsdirektivets implementering i svensk rätt- Har korrekt implementering skett?’ 
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som anges. Av intresse för arbetsmarknadens parter berörs därför några av remissyttranden 

som utkommit på grund av utredningens lagförslag.  

 

I kapitel sex analyseras avslutningsvis ovanstående och i samma kapitel förs en slutlig dis-

kussion om huruvida förslaget till lagändring kommer att leva upp till visstidsdirektivets 

ändamål. 
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2 Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

2.1 Inledning 

För att förstå varför LAS än idag ger ett starkt anställningsskydd ges i kapitlet en framställ-

ning till hur LAS frambringades.  För uppsatsens syfte, att se hur väl lagförslaget lever upp 

till ändamålen i visstidsdirektivet, är det av intresse att redogöra hur de svenska bestämmel-

serna för visstidsanställning ser ut och varför visstidsanställningar utgör en viktig typ av an-

ställningsform som således är värd att skydda. Kapitlet är relevant för att längre fram i upp-

satsen förstå motiven till utredningens lagförslag.  

2.2 LAS tillkomst 

Som en följd av arbetsmarknadens utveckling i Sverige tillsattes en utredning 1969 för att se 

om behov fanns för en ökad anställningstrygghet för arbetstagarna. Särskild vikt lades, 

bland annat, på äldre arbetstagares anställningstrygghet och även på anställningsfrämjande 

åtgärder. Enligt arbetstagarorganisationer ansågs utredningen särskilt viktig för att få till en 

bestämmelse om att en uppsägning måste vara sakligt grundad.14 Reformarbetet utgick från 

de rådande förhållandena på arbetsplatserna och lagstiftningen skulle utformas för att kun-

na appliceras på alla arbetstagare.15 Resultatet blev LAS. Lagstiftningen kom bland annat att 

reglera krav på saklig grund för uppsägning, tidsbegränsade anställningar och företrädesreg-

ler.16 Även turordningsregler infördes i lagen liksom att arbetstagarorganisationer fick ökad 

möjlighet till insyn i företagens personalpolitik och de gavs därigenom en större möjlighet 

att påverka arbetsgivaren.17  

 

Resonemang kring typer av anställning fördes även där utgången blev dels att en anställning 

skulle vara tillsvidare om inget annat avtalades och dels att bestämmelser gällande anställ-

ning för viss tid, arbete eller säsong fick förekomma. Detta var dock villkorat och fick en-

dast förekomma om arbetsuppgifternas karaktär gav upphov till det eller om den typen av 

anställning var enligt branschens sedvänja.18 Emellertid ansågs det viktigt att anställning för 

                                                 
14 Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, m.m.; given Stockholm den 25 maj 

1973, s.2 och 18. 
15 Prop. 1973:129, s. 110 och 113. 
16 Glavå, Mats, Arbetsrätt, andra upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 40. 
17 Prop. 1973:129, s. 2. 
18 Prop. 1973:129, s. 144.  
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viss tid, arbete eller säsong inte lämnades utanför lagens skydd även om det inte kunde 

lämnas ett lika högt skydd.19  

 

LAS grundläggande regler fick snabbt stort fäste i det allmänna rättsmedvetandet.20 Trots 

det var lagen föremål för delade meningar och därför tillsattes en kommitté under hösten 

1977 som hade i uppdrag att se över om det krävdes förändringar gällande provanställning-

ar och tidsbegränsade anställningar.21 Det ansågs finnas ett behov av anställningsformerna 

eftersom bestämmelserna inte kunde tillgodoses genom kollektivavtal.22 Förändring i form 

av en minskad begränsning för att anställa arbetstagare för viss tid och provanställning 

genomfördes i och med en reformerad LAS 1982. 

2.3 Reglering av visstidsanställning 

I dagens lydelse av 4 § LAS23 står det att ”[a]nställningen gäller tillsvidare. Avtal om tidsbe-

gränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5…§.” Paragrafen utgör huvudre-

geln24 i LAS som innebär att om inget annat avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 

gäller anställningen tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar ska ha stöd i LAS, kollektivav-

tal eller särskild författning för att vara tillåtna.25 Vidare är huvudregeln en så kallad pre-

sumtionsregel26 vilket innebär att den som påstår något annat, än att ett avtalsförhållande 

ingåtts, måste kunna bevisa det.27  

 

Det går att definiera tre typer av anställningar i LAS (i) tillsvidareanställning, (ii) tidsbegrän-

sad anställning och (iii) provanställning. När en anställning är tillsvidare löper anställningen 

på obestämd tid.28 En tillsvidareanställning, eller fast anställning, genererar det mest omfat-

tande anställningsskyddet i LAS, då reglerna främst är utformade för den anställningsfor-

men. Det finns krav på saklig grund vid uppsägning enligt 7 §, vilket innefattar skydd mot 

godtycklig eller annan osaklig uppsägning. En tillsvidareanställning ger en ökad ekonomisk 

trygghet för arbetstagaren som på så sätt har större utrymme att planera sin privata livssitu-

                                                 
19 Prop. 1973:129, s. 144. 
20 Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m., s. 33. 
21 Prop. 1981/82:71, s. 28. 
22 Prop. 1981/82, s. 34. 
23 Senaste lydelsen 2010:1230. 
24 Prop. 1981/82:71, s. 117. 
25 LAS 2 § och M. Glavå, Arbetsrätt, s 276.  
26 Prop. 1981/82:71, s. 117 och Sigeman, Tore, Arbetsrätten - en översikt, femte upplagan, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2011, s. 196. 
27 Prop. 1981/82:71 s. 117. 
28 M. Glavå, Arbetsrätt, s. 268. 
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ation.29 Tillsvidareanställning har även efter uppsägning en viss uppsägningstid, där anställ-

ningen avslutas när uppsägningstiden löpt ut.30 

 

Visstidsanställning, som anställningsform, är reglerad i 5 § LAS31: ”Avtal om tidsbegränsad 

anställning får träffas 1. för allmän visstidsanställning, 2. för vikariat, 3. för säsongsarbete, 

och 4. när arbetstagare har fyllt 67 år. 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 tillsvidareanställ-

ning.” 

 

Anställningsskyddet för tidsbegränsad anställning har varit föremål för ändring ett flertal 

gånger sedan LAS trädde i kraft, inte minst som nämnts vid reformen av LAS 1982.32 De 

nuvarande reglerna om tidsbegränsad anställning fick sin lydelse genom lagändringen som 

skedde 2007. Lagändringens syfte var bland annat att öka sysselsättningen genom att göra 

det lättare för arbetsgivare att anställa och bidrog därför till att förenkla regelsystemet för 

anställningsformen.33 Ändringen innebar att de dåvarande uppräknade tillfällen när tidsbe-

gränsad anställning var tillåten, till exempel arbetsanhopning och projektarbete, upphävdes. 

Istället infördes en allmän visstidsanställning som en typ av tidsbegränsad anställning i för-

sta punkten i 5 §. Arbetsgivaren behöver inte ange några objektiva skäl för att ingå en all-

män visstidsanställning, en så kallad ALVA, och anställningsformen får även upprepas.34 

Regeringen hade för avsikt att göra det lätt för arbetsgivare att anställa då förenklade regler 

om att anställa för begränsad tid ökar arbetsgivares flexibilitet vid anställningstidpunkten. 

Regeringen anförde vidare att ”[e]n lång tidsbegränsad anställning ökar tryggheten för den 

anställde eftersom en tidsbegränsad anställning normalt inte kan avbrytas under den över-

enskomna anställningstiden.”.35 

 

För att förhindra att den allmänna visstidsanställningen missbrukas bidrog lagändringen 

även till att det i andra stycket uppställdes en automatisk omvandlingsregel36 som innebär 

                                                 
29 T. Sigeman, Arbetsrätten- en översikt s. 196. 
30 Prop. 1973:129, s. 117. 
31 Senaste lydelsen 2007:391. 
32 M. Glavå, Arbetsrätt, s. 276. 
33

 Prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m., s. 22 och Ds. 2011:22 s. 74. 
34 T. Sigeman, Arbetsrätten- en översikt, s. 196 
35 Prop. 2006/07:111 s. 27. 
36 T. Sigeman, Arbetsrätten- en översikt s. 196.  
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att en allmän visstidsanställning som pågått mer än två år under en femårsperiod automa-

tiskt övergår till en tillsvidareanställning. Detta för att arbetsgivaren inte ska välja en allmän 

visstidsanställning framför en tillsvidareanställning i syfte att fylla ett permanent arbets-

kraftsbehov till ett lägre anställningsskydd för arbetstagaren.37  

 

I LAS 25 § anges att arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt 

till återanställning hos den tidigare arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även för visstids-

anställning, dock inte för arbetstagare över 67 år enligt 33 § 3 st. I lagtexten stadgas även att 

en förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren 

sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, eller sex månader under de se-

naste två åren när det gäller säsongsanställning. Arbetstagaren ska även ha tillräckliga kvali-

fikationer för den nya anställningen för att få företrädesrätt. 

2.4 Sammanfattande kommentar 

LAS regler är viktiga för anställningstryggheten och sedan lagens tillkomst på sjuttiotalet 

har den arbetsrättsliga lagstiftningen fått markant större betydelse i Sverige. Även om be-

stämmelserna i LAS kan frångås genom kollektivavtal kan en arbetstagare inte drabbas av 

mindre förmånliga regler än vad som tillskrivs denne i EU-rätten. Reformen 2007 medför-

de att arbetsgivaren inte längre behöver ange några särskilda skäl för att kunna tillämpa en 

tidsbegränsad anställning, det behövde alltså inte längre ligga i arbetsuppgifternas karaktär 

att anställa för visstid.  

 

De diskussioner som förs angående visstidsanställningar kretsar kring å ena sidan arbetsgi-

varens krav på flexibilitet och å andra sidan behov av trygghet för arbetstagaren. Det ska 

även ske i ljuset av EU-rätten i syfte att följa bestämmelserna i visstidsdirektivet (mer om 

direktivet nedan under kapitel tre).38 

                                                 
37 Prop. 2006/07:111 s. 28. 
38 M. Glavå, Arbetsrätt, s. 278.  
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3 Arbetsrätt och EU 

3.1 Inledning 

Sveriges medlemskap i EU har fått effekter på olika områden, däribland självklart arbetsrät-

ten. För att skapa harmonisering inom Unionen har medlemsstaternas möjligheter att driva 

en egen politisk strategi för arbetsrätt begränsats.39 Följande kapitel ger en kort beskrivning 

av arbetsrättens framväxt inom Unionen samt dess övergripande ändamål för arbetsrätten. 

Därefter genomförs en beskrivning av visstidsdirektivet och dess ändamål. Den direkta 

kopplingen mellan visstidsdirektivets ändamål och uppsatsens syfte gör följande framställ-

ning relevant. 

3.2 Arbetsrättens framväxt inom EU 

Sverige blev en del av en stor arbetsmarknad i och med EU-medlemskapet 1995.40 En cen-

tral del i EU-rättens arbetsmarknadspolitik är den fria rörligheten av arbetskraft vilket in-

nebär att en arbetstagare fritt kan söka och ta anställning inom ett EU/EES-land och att 

rätten till likabehandling oavsett medborgarskap ska respekteras.41 Till en början utnyttjades 

inte den fria rörligheten som förväntat, men rörligheten och migrationen har börjat öka 

under de senaste åren. Det har visat sig att unga och välutbildade är mer flexibla att röra på 

sig och att följa en arbetsgivare som utnyttjar fri rörlighet av tjänster, även om det fortfa-

rande rör sig om en liten procentdel.42  

 

Arbetsrätten hör till det socialpolitiska området inom EU.43 Medlemsstaternas behov av att 

se över arbetsvillkor och arbetsstandard för arbetstagare samt att harmonisera dem slogs 

fast redan i Romfördraget44. Det var dock inte förrän på 1970-talet som arbetsrätten börja-

de få en central roll och förändringar skedde. Ett handlingsprogram fastslogs gällande sys-

selsättning och arbetsvillkor. I samband med detta utvecklades även regler gällande jäm-

ställda löner mellan kvinnor och män. Mål med den inre marknadens friheter utvecklades 

under 1980-talet med fri rörlighet mellan medlemsstater för varor, tjänster, kapital och per-

                                                 
39 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 20. 
40 Lag (1994:1500). 
41 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska unionens officiella 

tidningsnummer, C 83/47, 30.3.2010, (EUF-fördraget), artikel 45. 
42 B. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 18. 
43 EUF-fördraget artikel 151, se även M. Glavå, Arbetsrätt, s. 142. 
44 Fördraget om Europeiska gemenskapen – av den 25 mars 1957. 
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soner.45 Rörligheterna kom till uttryck i den europeiska Enhetsakten 198746 och sedan dess 

har bestämmelser för arbetsrätt inom EU ökat. Under mitten av 1990-talet kom två frågor i 

fokus för socialpolitiken; rättsutvecklingen och sysselsättningen i Unionen. I och med de 

två frågorna blev det centralt att uppställa mål gällande sysselsättning och arbetslöshet.47 

Genom Amsterdamfördraget48 integrerades den EU-rättsliga socialpolitiken i EU-fördraget 

vilket stärkte EU:s kompetens samt de europeiska arbetsmarknadsorganisationernas ställ-

ning.49  

3.3 EU:s ändamål 

I den europeiska arbetsrätten har, enligt artikel 4 i fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt,50Unionen och medlemsstaterna delad kompetens. Enligt artikel 5.2 ska Uni-

onen, särskilt genom riktlinjer, vidta åtgärder för att samordna sysselsättningspolitiken mel-

lan medlemsstaterna och enligt artikel 5.3 får Unionen ta initiativ för att säkerställa med-

lemsstaternas sysselsättningspolitik. 

 

Artikel 151 är en elementär bestämmelse inom det arbetsrättliga området. Vad gäller arbets-

tagarnas sociala rättigheter ska Unionen och medlemsstaternas mål vara ”/…/att främja 

sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en har-

monisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att åstadkomma ett fullgott socialt 

skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga resur-

serna för att möjliggöra en varaktig hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning. I 

detta syfte ska Unionen och medlemsstaterna genomföra åtgärder som tar hänsyn till skill-

naderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till behovet av att 

bevara unionsekonomins konkurrenskraft.”. 

 

Vidare ska arbetsmarknadens parter, enligt artikel 152, erkännas och främjas av Unionen på 

unionsnivå och därigenom ska hänsyn tas till skillnader i de nationella systemen. Unionen 

ska även underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter genom respekt för deras 

                                                 
45 Återfinns numera i EUF-fördraget artikel 26. 
46 Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska gemenska-

pens officiella tidningnummer, C 325/33, 24.12.2002. 
47 B. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 49-52.  
48 Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om 

upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning nr C 340, 10/11/1997. 

49 M. Glavå, Arbetsrätt, s. 142 och B. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 53. 
50 Se fotnot 41, fortsättningsvis EUF-fördraget vilket samtliga artiklar hänvisas till. 
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självständighet. För att de uppställda målen i artikel 151 ska kunna uppfyllas föreskriver ar-

tikel 153 att Unionen ska understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet bland 

annat genom arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd för arbetstagare.  För att uppnå 

syftet kan Europaparlamentet och Europeiska rådet, enligt artikel 153.2 b, ”/…/genom di-

rektiv anta minimikrav, som ska genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande för-

hållanden och tekniska bestämmelser i var och en av medlemsstaterna.”51.  

3.4 Ändamålen med ramavtalet och visstidsdirektivet 

Det framgår i ingressen till visstidsdirektivet att Europeiska rådet har betonat behovet av 

att vidta åtgärder för att ”/…/’öka tillväxtens sysselsättningsintensitet, i synnerhet genom 

en smidigare arbetsorganisation, som svarar både mot arbetstagarnas önskemål och kon-

kurrensens krav.’”.52 Angående riktlinjer för sysselsättning under 1999 uppmanade därför 

Europeiska rådet arbetsmarknadens parter att förhandla fram avtal med ändamål att mo-

dernisera arbetsorganisationen. Detta, eftersom arbetsmarknadens parter står närmre den 

sociala verkligheten och de sociala problemen.53 Företag ska genom avtalen göras konkur-

renskraftiga och produktiva och på så sätt uppnå en jämvikt mellan flexibilitet och trygg-

het.54 Med anledning av ändamålen ingick europeiska branschorganisationer,55 samma år, 

ett ramavtal om visstidsarbete. Med ramavtalet vill organisationerna upprätta 

”/…/allmänna principer och minimikrav för anställningsavtal och anställningsförhållanden 

i samband med visstidsarbete.”.56 Organisationernas vilja, vilket sedermera blev ändamålet 

med ramavtalet, var att förbättra kvalitén på visstidsarbete ”/…/genom att garantera att 

principen om icke-diskriminering tillämpas och genom att ange en ram för att förhindra att 

visstidsanställning missbrukas genom att flera visstidsanställningar följer på varandra.”.57 

Principen om icke-diskriminering innebär, bland annat, att visstidsanställda inte ska be-

handlas mindre fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de är 

visstidsanställda, om det inte kan motiveras på objektiva grunder.58  

 

                                                 
51 Artikel 153.2 b EUF- fördraget. 
52 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtal om visstidsarbete undertecknat av EFS, 

UNICE och CEEP, (visstidsdirektivet), ingressen punkt 5. 
53 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ingressen punkt 14. 
54 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ingressen punkt 5 och 6, allmänna överväganden punkt 5. 
55 UNICE, CEEP och EFS. 
56 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ingressen punkt 14. 
57 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ingressen punkt 14. 
58 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 4. 
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Det är upp till ”/…/medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att ombesörja tillämp-

ningen av avtalets allmänna principer, minimikrav och bestämmelser, så att hänsyn tas till 

varje medlemsstats specifika situation och till förhållanden inom enskilda sektorer och yr-

ken, däribland säsongsbetonat arbete.”.59 Enligt de allmänna övervägandena till ramavtalet 

tar avtalet ”/…/hänsyn till behovet av att förbättra villkoren för socialpolitiken, öka ge-

menskapens ekonomiska konkurrenskraft och undvika sådana finansiella, administrativa el-

ler rättsliga förpliktelser som kan motverka tillkomst och utveckling av små och medelstora 

företag.”.60 Slutligen fastslås det i de allmänna övervägandena att ”[a]rbetsmarknadens par-

ter är bäst lämpade att finna lösningar som tillfredsställer både arbetsgivarnas och arbetsta-

garnas behov.”.61 Det uppmanas att arbetsmarknadens parter ska ”/…/ges en framträdan-

de roll i genomförandet och tillämpningen av detta avtal.”.62 

 

Syftet med direktivet är att genomföra ramavtalet om visstidsarbete som är en bilaga till di-

rektivet.63 Vidare ansågs målen med ramavtalet lämpligen kunna uppfyllas på unionsnivå 

genom direktiv.64 Visstidsdirektivet är genom unionsrätten bindande för alla medlemsstater. 

Medlemsstaterna får själva välja form och tillvägagångssätt för att implementera direktiv så 

länge direktivets syfte uppnås.65 Implementeringstiden för direktivet gick ut under 2001 och 

medlemsstaterna skulle i samband med detta säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidta-

gits av arbetsmarknadens parter genom avtal.66 Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet 

att, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, definiera de uttryck som saknar defini-

tion i ramavtalet, detta förutsatt att definitionerna respekterar innehållet i ramavtalet.67 I 

ramavtalets fastslås att tillsvidareanställning är och kommer att fortsätta vara den generella 

formen av anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.68 Av ramavtalet föl-

jer att tillämpning av visstidsanställning på objektiva grunder är ett sätt att förhindra att an-

ställningsformen missbrukas.69 Det hävdas att kvinnorna representerar mer än hälften av 

alla visstidsanställda inom Unionen, sedan fastslås att avtalet därför kan bidra ”/…/till att 

                                                 
59 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 10. 
60 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 11. 
61 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 11. 
62 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 12. 
63 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, artikel 1. 
64 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, punkt 16. 
65 Artikel 288 EUF-fördraget och Visstidsdirektivet 1999/70/EG, punkt 15. 
66 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, artikel 2. 
67 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ingressen punkt 17. 
68 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, ramavtalets inledning och allmänna överväganden punkt 6. 
69 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 6. 
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öka jämställdheten mellan kvinnor och män.”.70 Ramavtalet gäller visstidsanställda som har 

ett anställningskontrakt eller anställningsförhållande enligt den egna medlemsstatens lagar, 

kollektivavtal eller praxis.71 Från ramavtalets inledning framgår att personal inhyrd från per-

sonaluthyrningsföretag är undantagna i avtalet.  

 

I klausul 3 i direktivet definieras visstidsanställning såsom ”/…/en person som har ett an-

ställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare 

och en arbetstagare och vars längd fastställs på grundval av objektiva kriterier som att det 

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

särskild händelse.”. Med jämförbar tillsvidareanställd förstås ”/…/en arbetstagare med ett 

anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som gäller tills vidare och som på 

samma arbetsplats utför samma arbete eller ett liknande arbete, med vederbörlig hänsyn ta-

gen till kvalifikationer/yrkeskunnande.”.72  

 

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

visstidsanställningar ska medlemsstaterna enligt klausul 5 införa en eller flera av följande tre 

åtgärder. Den första åtgärden är att införa bestämmelser om objektiva grunder för förnyad 

visstidsanställning. Den andra åtgärden är att införa bestämmelser om en övre sammanlagd 

tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. Den tredje åtgärden är att in-

föra bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas. Åtgärderna ska 

göras där det inte finns likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk och efter sam-

råd med arbetsmarknadens parter. I samband med införandet ska det fastställas under vilka 

förutsättningar visstidsanställningar ska betraktas som ’på varandra följande’ och hur de ska 

betraktas som tillsvidareanställningar.73  

 

I klausul 8 i ramavtalet står genomförandebestämmelserna. I 8.3 anges att 

”[g]enomförandet av detta avtal skall inte utgöra en skälig grund för att minska den allmän-

na skyddsnivån för de arbetstagare som omfattas av avtalet.”.   

 

                                                 
70 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, allmänna överväganden punkt 9. 
71 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 2. 
72 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 3.  
73 Visstidsdirektivet 1999/70/EG, klausul 5.  
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För Sveriges del företogs inga lagändringar med anledning av visstidsdirektivets implemen-

tering, eftersom det ansågs att svensk rätt och på vilket sätt den tillämpades av Arbetsdom-

stolen korrelerade med direktivet.74 

3.5 Sammanfattande kommentar 

De europeiska arbetsmarknadsorganisationernas ställning stärktes under slutet av 1990-talet 

då Unionens socialpolitik integrerades i fördraget. Det övergripande ändamålet för unions-

rättens socialpolitik är att öka sysselsättning inom Unionen. För att Unionen ska uppnå det-

ta upprättades ett visstidsdirektiv vari ett ramavtal bifogades som ett sätt att skapa harmo-

nisering och förmå arbetsgivare och arbetstagare att utnyttja den fria rörligheten av arbets-

tagare. Ramavtalet är utformat av arbetsmarknadens parter eftersom de anses vara bäst 

lämpade att skapa en harmoniserad reglering då de är närmre den sociala verkligheten och 

de verkliga problemen. Medlemsstaterna uppmanas att ge en framträdande roll till arbets-

marknadens parter vid genomförandet och tillämpningen av ramavtalet.  

                                                 
74 Prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning, m.m., s. 48 ff , se även Ds 2001:6 Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven, s.60. 
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4 Kritik mot Sverige 

4.1 Inledning  

I föregående kapitel genomförs en redogörelse för dels svensk arbetsrätt och visstidsan-

ställningar, liksom dels en kort beskrivning av arbetsrätten inom EU och visstidsdirektivets 

ändamål. För att förstå varför Kommissionen har påbörjat ett överträdelseförfarande mot 

Sverige görs i följande kapitel en tydlig genomgång av kritiken riktad mot Sverige och den 

svenska regeringens ställningstagande. Det är av vikt för läsaren att förstå kritiken för att 

lättare kunna ta till sig utredningens lagförslag. 

4.2 TCO:s anmälan 

TCO:s kritik mot Sverige går tillbaka till 2007 innan det att den senaste lagändringen angå-

ende visstidsanställningar trädde i kraft.75 Innan lagförslaget gick igenom och riksdagen an-

tog regeringens reform uppmanade TCO riksdagens ledamöter att underkänna lagförslaget, 

eftersom den ansåg att förslaget var i konflikt med EU-rättens visstidsdirektiv. En anmälan 

mot Sverige gjordes av TCO den 20 juni 2007 varpå Kommissionen tog upp ärendet.76   

 

TCO:s anmälan grundar sig i huvudsak på två frågor. Den ena frågan handlar om huruvida 

de svenska bestämmelserna om visstidsanställningar på ett korrekt sätt införlivar klausul 5 i 

ramavtalet eller om Sverige åsidosätter sitt åtagande att uppfylla direktivets syfte med att 

förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar.77 Den andra frågan 

handlar om huruvida Sverige vid genomförandet av direktivet åsidosätter klausul 8.3 i ram-

avtalet och sänker den allmänna skyddsnivån på ett otillåtligt sätt.78 Till stöd för sin anmä-

lan har TCO gjort en rättsutredning som den hänvisar till.79  

                                                 
75 Hamskär, Ingemar, Historik TCOs EU anmälan visstid/las p 1-16, http://www.tco.se/1699dc90-9b87-4dc4-8d3f-

e315069c699e.fodoc, daterad 2010-03-24, hämtad 2012-04-02, s 1. 
76 TCO, Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att de nya reglerna om visstidsanställningar i Sverige innebär ett 

bristande genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknad av EFS, UNICE och 
CEEP, http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc, daterad 2010-03-25, hämtad 2012-04-
02. 

77 Framgår av klausul 1 i visstidsdirektivet. 
78 TCO, Anmälan mot Konungariket Sverige, s. 1.  
79 TCO, Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska lagregleringen av visstidsarbete innebär att Sverige bryter 

mot EU:s direktiv om visstidsarbete 1999/70/EG, http://www.tco.se/31cb8cce-2a15-4f1b-bd02-
26cce5d20fab.fodoc, daterad 2010-03-25, hämtad 2012-04-02. 

http://www.tco.se/1699dc90-9b87-4dc4-8d3f-e315069c699e.fodoc
http://www.tco.se/1699dc90-9b87-4dc4-8d3f-e315069c699e.fodoc
http://www.tco.se/3bcd19f1-d0bb-45c3-b80d-329861338bc5.fodoc
http://www.tco.se/31cb8cce-2a15-4f1b-bd02-26cce5d20fab.fodoc
http://www.tco.se/31cb8cce-2a15-4f1b-bd02-26cce5d20fab.fodoc
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I den första frågan stödjer sig TCO på ett mål från EU-domstolen80 där en bestämmelse i 

grekisk intern rätt inte godkändes, eftersom bestämmelsen i praktiken inte gav tillräckligt 

starkt skydd mot missbruk av visstidsanställningar. För svensk intern rätts del anser TCO 

att förändringen av 5 § LAS, som genomfördes 2007, medför att skyddet mot rullande viss-

tidsanställningar urholkas. Trots att visstidsanställningar endast är tillåtna om de har stöd av 

lag eller kollektivavtal anser TCO att de nya bestämmelserna skapar stora möjligheter till 

missbruk av visstidsanställningar. Detta eftersom det inte längre krävs objektiva skäl för 

ALVA och att tidsgränserna gäller för varje form av visstidsanställning separat och inte den 

sammanlagda anställningstiden. Den nya möjligheten till att varva olika former av visstids-

anställningar (ALVA, vikariat, provanställning med mera) ger i praktiken inte en maximal 

tidsbegränsning. De nya lagreglerna tillåter att visstidsanställa en arbetstagare utan objektiva 

skäl i två år under en femårsperiod för att därefter anställa samma arbetstagare för ytterliga-

re två års vikariat under samma femårsperiod. Därutöver kan samma arbetstagare få en sä-

songsanställning på obegränsad tid vartill det också finns möjlighet till provanställning om 

maximalt sex månader. Därmed anser TCO att LAS regler dels strider mot syftet i visstids-

direktivets klausul 1 och dels strider mot klausul 5 genom att inte ha införlivat en effektiv 

spärr för att förhindra missbruk av visstidsanställningar.81 

 

I den andra frågan anser TCO att en allmän visstidsanställning, som dels inte kräver objek-

tiva skäl för att tillämpas och dels har en generös tidsgräns, försvagar huvudregeln om att 

en tillsvidareanställning ska användas som utgångspunkt vid anställning av arbetstagare. Yt-

terligare urholkning sker eftersom en arbetsgivare kan kombinera olika typer av visstidsan-

ställningar. Lagändringarna innebär fortsättningsvis en försvagning även vid säsongsarbete, 

eftersom det inte längre finns ett krav på att grunden till anställningen ska vara motiverad i 

”/…/arbetets särskilda beskaffenhet eller vara föranlett av en tillfällig arbetsanhopning.”.82 

Vidare att det inte finns någon tidsbegränsning för denna typ av anställningar. TCO anger 

även att urholkningen också gäller för vikariatsanställningar då det går att kombinera vikari-

at med allmän visstidsanställning, vilken också kan användas för vikariatsändamål. I realite-

ten innebär reformen, enligt TCO, att tidsgränsen för vikariat är fyra år.83 TCO:s avslutande 

argument för att reglerna innebär en urholkning av skyddsnivån är att skyddet mot uppre-

pade säsongsanställningar har minskat. Det utgör en potentiell sänkning av skyddet, efter-

                                                 
80 Mål C-212/04 Adelener m.fl., REG[2006], s. I-06057. 
81 TCO, Anmälan mot Konungariket Sverige, s. 3-4. 
82 TCO, Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska lagregleringen av visstidsarbete, s. 7. 
83 TCO, Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska lagregleringen av visstidsarbete, s. 8. 
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som det inte finns domstolspraxis som stödjer det. Avsaknaden av praxis är troligtvis på 

grund av att arbetsgivaren valt en annan typ av anställning för säsongsarbetet, till exempel 

en arbetstoppsanställning.84   

4.3 EU-kommissionens formella underrättelse 

Kommissionens utgångspunkt i sin underrättelse är visstidsdirektivets klausul 1 och 5 samt 

5 § LAS. Kommissionen hänvisar till tidigare brevväxling där den svenska regeringen häv-

dar att reglerna sammantaget utgör ett fullgott skydd mot missbruk av visstidsanställningar. 

Sverige hävdar till exempel att det finns krav på objektiva kriterier för visstidsanställning i 

och med att tillsvidareanställning utgör huvudregeln i LAS. Kommissionen godtar inte det 

argumentet. Kommissionen konstaterar att Sverige har valt att införa en övre tidsgräns för 

allmän visstidsanställning och vikariat som en av de tre åtgärder för att förhindra missbruk 

av flera på varandra följande visstidsanställningar som anges i klausul 5.1 a i ramavtalet. 

Den anser att de svenska bestämmelserna tillåter att flera olika former av visstidsanställ-

ningar kan följa på varandra under en lång tid. Vidare anger Kommissionen att den inte kan 

ställa krav på flera kombinerade åtgärder även om den anser att det hade utgjort ett mer ef-

fektivt och förutsägbart sätt för att förhindra missbruk, till exempel ”/…/’en övre gräns 

för antalet förnyade anställningar’.”.85 Trots den nuvarande övre tidsgränsen anser Kom-

missionen att reglerna kan kringgås genom att visstidsanställningarna kombineras. Dessut-

om kritiseras Sverige för lagreglerna då Kommissionen anser att den övre tidsgränsen är 

otydlig och att det saknas en definition för säsongsarbete. Slutligen anser Kommissionen 

att lagreglerna inte innehåller någon åtgärd för att förhindra missbruk av flera på varandra 

följande säsongsanställningar eller visstidsanställning för arbetstagare som har fyllt 67 år. 

Följaktligen har Sverige inte fullgjort sina åtaganden enligt visstidsdirektivet.86  

 

                                                 
84 TCO, Anmälan mot Konungariket Sverige, s. 7. 
85 Europeiska kommissionens formella underrättelse, 2007/4835, K(2010) 1434, 

http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc, daterad 18.3.2010, hämtad 2012-04-02, 
s. 4. 

86 Europeiska kommissionens formella underrättelse, 2007/4845, K(2010) 1434, s. 5. 

http://www.tco.se/5b8fad34-059f-451d-81d8-f5eefc691386.fodoc
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4.4 Regeringens svar på Kommissionens yttrande 

Den svenska regeringen delar inte kommissonens uppfattning och uttrycker detta tydligt i 

sitt formella svar.87 Regeringen anser att Kommissionen endast tagit hänsyn till 5 § LAS 

och baserar samtliga argument på att paragrafen ensamt utgör den enda gällande bestäm-

melsen för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Regeringen meddelar att paragra-

fen är en del av LAS:s bestämmelser för förhindrande av missbruk och menar att lagen 

måste ses som en helhet. Regeringen anser även att hänsyn måste tas till lagens syfte och de 

grundläggande principer som lagen bygger på. Regeringen påpekar att det inte är av avgö-

rande betydelse om det i 5 § LAS finns en tidsgräns som avses i klausul 5.1 b i ramavtalet 

eftersom det enligt EU-domstolen är upp till medlemsstaterna själva att bedöma vilken av 

åtgärderna i klausulen som ska vidtas.88  

 

Vid lagändringen 2007, liksom nu, resonerar regeringen att visstidsanställningar är ett vik-

tigt komplement till tillsvidareanställningar och att anställningsformen spelar en stor roll på 

arbetsmarknaden. Visstidsanställningar hjälper till att öka sysselsättningen genom att göra 

det lättare för arbetsgivare att anställa och ökar även möjligheten för den som saknar eller 

har liten arbetslivserfarenhet att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare an-

ser regeringen att visstidsanställningar utgör en viktig anställningsform vid tillfälliga arbets-

toppar och vid ersättandet av tillfälligt frånvarande personal.89 Med hänvisning till kraven i 

visstidsdirektivet var avsikten med lagändringen av LAS även att skärpa regler till förhind-

rande av missbruk av visstidsanställningar genom att införa en bortre tidsgräns för vikariat 

och allmän visstidsanställning.90 

 

Regeringen nämner att LAS ”/…/innehåller flera olika medel mot missbruk, bl.a. krav på 

objektiva skäl för användandet av visstidsanställningar, regler om automatisk övergång till 

tillsvidareanställning och företrädesrätt till återanställning. Reglerna är sanktionerade genom 

möjlighet för arbetstagare att få skadestånd och en domstolsförklaring om att en lagstridig 

visstidsanställning ska gälla tills vidare.”.91 Som stöd för dess talan hänvisar regeringen till 

                                                 
87 Regeringen, Svar på formell underrättelse angående Sveriges införlivande av rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 

1999 om ramavtal om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (KOM:s ref. SG Greffe (2010)D/3836, 
ärendenummer 2007/4835), http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-1371b5fb3288.fodoc, daterad 
2010-06-21, hämtad 2010-04-11. 

88 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 1. 
89 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 4.  
90 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 5.  
91 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 1 och 11.  

http://www.tco.se/10d907a6-5f30-4eef-888b-1371b5fb3288.fodoc
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flertalet paragrafer i LAS.92 Regeringen hänvisar även till bestämmelserna i lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet93 och de fackliga organisationernas rättigheter. Regering-

en tar även stöd av EU-rätten och hänvisar till visstidsdirektivets syfte och klausul 5 samt 

rättspraxis94 från EU-domstolen.  

 

Beträffande tidsbegränsningarna för vikariat och allmän visstidsanställning utvecklar reger-

ingen dess ståndpunkt. Vad gäller de objektiva skälen som Kommissionen anser saknas 

hävdar regeringen att de fortfarande återfinns i lagen genom att en visstidsanställning en-

dast får träffas i särskilt angivna undantagsfall. Det objektiva skälet måste föreligga vid varje 

typ av visstidsanställning, exempelvis anställning för ett vikariat eller säsongsarbete. Reger-

ingen medger dock att objektiva skäl saknas vid allmän visstidsanställning där det istället 

återfinns en övre tidsgräns. I övrigt anför regeringen att företrädesrätten och tidsgränserna 

tillsammans bidrar till att förhindra missbruk. Detta förstärks av de fackliga organisationer-

nas rättighet att övervaka att en arbetsgivare inte missbrukar systemet.95 

 

Vidare delar inte regeringen Kommissionens uppfattning om att det i svensk intern rätt 

saknas insatser för att förhindra missbruk av visstidsanställning för säsongsarbete och för 

arbetstagare som fyllt 67 år. Regeringen anger att det vid varje förnyad säsongsanställning 

krävs att objektiva skäl föreligger, såsom att det på grund av naturens växlingar gör att det 

specifika arbetet bara kan utföras under en viss del av året. Till följd av att Sverige har så-

dana tydliga säsongsväxlingar är det heller inga problem att avgöra när en säsong slutar och 

nästa börjar, varför en definition av begreppet säsongsarbete inte närmre behövs. Angåen-

de regler för arbetstagare över 67 år finns till exempel underrättelseskyldigheten till den 

fackliga organisationen.96 Regeringen anser dessutom att det är till fördel för både arbetsgi-

vare och arbetstagare att det endast finns en generell möjlighet att tidsbegränsat anställa 

personer över 67 år. Detta då personen till följd av sin ålder inte är lika arbetsför. Fortsätt-

ningsvis anser regeringen det inte sannolikt att ramavtalet slöts med avsikt att förhindra 

missbruk av visstidsanställningar för arbetstagare över 67 år.97 Angående Kommissionens 

synpunkt att visstidsanställningar kan kombineras på ett missbrukande sätt anser regeringen 

                                                 
92 LAS 2 §, 4-6 §, 6 f §, 15-17§, 25 §, 28 §, 30 a §, 32 a §, 33 §, 36 §, 38 §. 
93 Fortsättningsvis MBL 
94 Mål C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl., REG[2008], s. I-02483, mål C-378/07-C-

380/07, Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis och Dimos Geropotamou, 
REG[2009], s. I-03071. 

95 28 och 30 a §§ MBL. 
96 Enligt 28 § LAS. 
97 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 11.  
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att ”/…/åtgärdernas effektivitet när det gäller att förhindra missbruk inte prövas enbart 

med hjälp av sådana teoretiska kombinationer som kommissionen åberopar.”.98 Regeringen 

anser att bestämmelserna i LAS sammantaget utgör ett tillräckligt effektivt hinder mot 

missbruk och att kravet att förhindra missbruk enligt klausul 5 i visstidsdirektivet är upp-

fyllt.99 

4.5 TCO:s yttrande på den svenska regeringens svar 

Till följd av att den formella underrättelsen från Kommissionen har sitt ursprung i en an-

mälan från TCO, vill TCO bemöta regeringens argument i ett yttrande till Kommissionen. 

Inledningsvis uttrycker TCO att den är nöjd med Kommissionens slutsatser i underrättel-

sen. TCO beklagar den svenska regeringens hantering av frågan och anser det vara an-

märkningsvärt att regeringen inte har tillsatt en offentlig utredning eller initierat ett samar-

bete med arbetsmarknadens parter i ärendet.100 TCO påpekar även att regeringen inte, på 

eget initiativ, informerat riksdagen i frågan och att frågan heller inte har diskuterats med ar-

betsmarknadsutskottet eller EU-nämnden.101  

 

TCO håller i huvudsak fast vid vad som framkom i anmälan och framhåller att anmälan 

grundar sig på att lagändringen från 2007 innebär en oförenlighet med visstidsdirektivets 

klausul 5 och 8.3.102 I sin anmälan avsåg TCO att ta sikte på de möjligheter som föreligger 

för arbetsgivare att kunna kombinera samtliga typer av visstidsanställningar och på så sätt, 

under lång tid, kunna missbruka visstidsanställningar och därmed anställningsskyddet. Att 

Kommissionen i sin underrättelse gjort bedömningen att det inte finns någon tidsgräns för 

att förhindra missbruk för arbetstagare över 67 år väljer TCO att inte kommentera efter-

som det inte var den typen av missbruk som avsågs i anmälan.103  

 

I förarbetena har regeringen en tydlig koppling mellan lagändringen och visstidsdirektivet. 

TCO anser att regeringen inte tog tillräcklig hänsyn av kritiken från remissinstanserna där 

bland annat TCO anslöt sig och hävdar att 2007 års reform och visstidsdirektivet har olika 

                                                 
98 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 8. 
99 Regeringen, Svar på formell underrättelse, s. 12. 
100 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar den 21 juni 2010 på Kommissionens 

formella underrättelse (KOM:s ref SG-Greffe (2010) D/3836, ärendenummer 2007/4835, 
http://www.tco.se/39529668-89bb-4ff4-8212-32e9a1521544.fodoc, daterad 2010-07-21, hämtad 2012-04-
11, s. 1-2. 

101 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 5-6.  
102 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 2. 
103 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 3. 

http://www.tco.se/39529668-89bb-4ff4-8212-32e9a1521544.fodoc
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syften och målsättningar.104 TCO hävdar att regeringens tolkning av klausul 5.1 b i visstids-

direktivet, att den yttersta tidsgränsen inte behöver gälla alla anställningsformer, är felaktig. 

TCO anser också att regeringens tolkning gör att direktivets syfte kan kringgås av en med-

lemsstat som vill gynna arbetsgivarens behov av flexibilitet framför arbetstagarens behov av 

anställningsskydd.105 

 

Innehållsmässigt anser inte TCO att regeringens svar innehåller någon ny information eller 

att det skett någon förändring i svensk lagstiftning från vad som framkommit i tidigare 

brevväxling mellan Kommissionen och den svenska regeringen.106 Till viss del håller TCO 

med regeringen att visstidsanställningar kan bidra till att vissa grupper kommer in och eta-

blerar sig på arbetsmarknaden, däremot ifrågasätter TCO påståendet och söker bevisning. 

TCO finner inte att regeringens argument rättfärdigar reglernas möjliggörande av att viss-

tidsanställningar staplas på varandra under lång eller obegränsad tid. Istället för att dagens 

bestämmelser får in grupper på arbetsmarknaden anser TCO att bestämmelserna snarare 

leder ”/…/till att personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden fastnar i tids-

begränsade anställningar.”.107 

 

Med stöd av rättspraxis avfärdar TCO regeringens argument att tillsvidareanställning som 

huvudregel utgör skydd mot missbruk. TCO menar att huvudregeln inte ger något starkt 

skydd mot missbruk. Detta eftersom tidsbegränsade anställningar inom vissa sektorer utgör 

normen vilket även försvårar att vinna framgång i domstol.108  

 

Att företrädesrätten i LAS förhindrar missbruk av visstidsanställningar anser TCO vara ett 

mycket begränsat argument och anger tre skäl för detta. För det första att uppsägningen 

måste ha skett på grund av arbetsbrist för att företrädesrätt ska anses föreligga medan en 

visstidsanställning upphör när en viss händelse eller tidpunkt inträffat. För det andra måste 

arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för att företrädesrätten ska kunna åberopas. 

Kvalifikationskraven bestäms dock utav arbetsgivaren. För det tredje anser TCO att det 

                                                 
104 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 5. 
105 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 5. 
106 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 6. 
107 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 7. 
108 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar s. 8. 
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krävs att arbetsgivaren inrättar tillsvidareanställningar för företrädesrätt vilket arbetsgivaren 

emellertid inte är skyldig att göra.109  

 

Att den anställde och den anställdes fackliga organisation, enligt LAS och MBL, ges rätt till 

information anser TCO inte ger någon rätt till fortsatt anställning för individen och är där-

för irrelevant i sammanhanget. Till följd av att regeringen hävdar att förekomsten av miss-

bruk av visstidsanställningar endast är teoretisk presenterar TCO tre fall som inkommit 

från TCO:s medlemsförbund. Det som misstänks utgöra missbruk i fallen är att arbetsgiva-

ren använder sig av kombinationer av visstidsanställning som ett sätt att kringgå tidsbe-

gränsningarna.110  

 

Avslutningsvis sammanfattar TCO att den anser att reglerna inte är förenliga med visstids-

direktivet och att Sverige överträder EU-rätten. TCO inväntar därför Kommissionens nästa 

steg i ärendet.111  

4.6 Sammanfattande kommentar 

Kapitlet ger uttryck för åsikter angående den svenska regleringen av visstidsanställningar, 

detta i ett försök att illustrera varför det kan finnas ett behov av ändrade regler och tillika, 

varför regeringen har kommit ut med en departementsutredning. Kommissionen konstate-

rar att den inte kan ställa krav på fler kombinerade åtgärder för att förhindra missbruk av 

på varandra följande visstidsanställningar, även om de svenska bestämmelserna tillåter att 

flera olika former av visstidsanställningar kan följa på varandra under en avsevärt lång tid. 

Kommissionen anser inte att dagens regler är tillräckligt effektiva eller förutsägbara för att 

kunna förhindra missbruk. Detta till trots kan den alltså inte begära att Sverige ändrar re-

gleringen då Sverige har infört de, av visstidsdirektivet, föreslagna åtgärder. Däremot kriti-

serar Kommissionen Sverige för avsaknaden av en övre tidsgräns och definition för sä-

songsarbete samt att bestämmelserna inte innehåller någon åtgärd att förhindra missbruk 

för arbetare över 67 år. Därmed anses Sverige inte ha uppfyllt sina åtaganden enligt viss-

tidsdirektivet. Sammanfattningsvis anser den svenska regeringen att LAS sammantaget är 

tillräckligt effektiv för att förhindra missbruk av visstidsanställningar enligt visstidsdirekti-

vet. 

                                                 
109 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 9. 
110 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 11. 
111 TCO, Yttrande till Kommissionen med anledning av den svenska regeringens svar, s. 13. 
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5 Utredningens lagförslag 

5.1 Inledning 

Föregående kapitel redogjorde dels för kritiken mot Sverige gällande visstidsanställningar 

och dels för den svenska regeringens ställningstagande i kritiken. Med tanke på regeringens 

reserverade ställningstagande kan det verka förbryllande att regeringen kommit ut med en 

departementsutredning som föreslår en lagändring. För att kunna uppnå uppsatsens syfte 

återges lagförslagets lydelse samt lagförslagets syfte i följande kapitel. I kapitlets andra del 

framhävs remissinstansernas åsikter och synpunkter på lagförslaget.  

5.2 Lagförslagets lydelse och syfte 

Det är med bakgrund från Kommissionens kritik som det har föreslagits en justering av 4 § 

LAS för att klargöra det nuvarande rättsläget som följer av visstidsdirektivet,112 avsikten 

med lagförslaget är således inte att ändra rättsläget.113 I utredningen114 framkommer det att 

”/…/[r]egeringen anser att det är av stor vikt att bevara systematiken i det befintliga sy-

stemet i anställningsskyddslagen och de möjligheter till tidsbegränsade anställningar som 

finns. Regeringen anser också att det befintliga regelverket sammantaget ger ett tillräckligt 

effektivt skydd och därför uppfyller kraven i direktivet.”115 Enligt utredningen har regering-

en inte fått några indikationer på att missbruk av på varandra följande visstidsanställningar 

förekommit.116 Förslaget är den kursiverade texten nedan och för sammanhanget återges 

hela meningen i 4 § LAS.117 ”Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad an-

ställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, 

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

på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare.”118  

 

Ändringen omfattar 5 § LAS om visstidsanställningar, det vill säga allmän visstidsanställ-

ning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år. Provanställningar enligt 6 § 

                                                 
112 Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt 

anställningsskyddslagen, s. 91. 
113 Ds 2011:22 s. 92.  
114 Ds 2011:22. 
115 Ds 2011:22 s 91. 
116 Ds 2011:22 s 81. 
117 Senaste lydelsen 2010:1230. 
118 Ds 2011:22 s. 13. 
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omfattas också. Utredningen ger att ”[d]et avgörande för om missbruk kan anses föreligga, 

är om arbetsgivaren i själva verket har konstant och varaktigt behov av arbetskraft, men 

ändå använder sig av upprepade tidsbegränsade anställningar.”.119 

 

Direktivet tillåter att medlemsstater har generella tidsgränser för att motverka missbruk av 

på varandra följande visstidsanställningar, därför förutsätts det i utredningen att så länge 

tidsramarna är tillräckligt snäva för att missbruk ska motverkas behövs det inte göras någon 

prövning från fall till fall av arbetsgivarens behov av arbetskraft. Utgångspunkten bör istäl-

let vara att upprepade visstidsanställningar ska hålla sig inom den två-årsgräns som anges 

vid allmän visstidsanställning och vikariat, oavsett hur anställningarna används eller kombi-

neras. Förutsättning för ett vikariat är att det ska handla om ett äkta vikariat, det vill säga 

ersättare vid verkliga vakanser.120 Om det sker ytterligare kombination av visstidsanställ-

ningar behöver det inte alltid handla om ett kringgående av lagens bestämmelser enligt ut-

redningen. Om så sker får en prövning göras från fall till fall med samma beviskrav som i 4 

§ LAS.121  

 

Utredningen anger att medlemsstaternas nationella bestämmelser ska tolkas direktivkon-

formt, det vill säga utifrån vad som är syftet med direktivet. Kravet på en direktivkonform 

tolkning av nationell rätt följer av fördragets systematik.122 Direktivets ordalydelse och syfte 

ska ligga till grund när nationella domstolar tolkar nationell rätt för att resultatet som avses i 

direktivet ska kunna uppnås. Med anledning av detta anser därför regeringen att det krävs 

ett förtydligande i lagtexten.123  

5.3 Remissyttranden 

Det är många remissinstanser som håller med om att tidsbegränsade anställningar fyller en 

viktig funktion och ofta utgör ett första steg in på arbetsmarknaden och i förlängning resul-

terar i en tillsvidareanställning. Svenskt Näringsliv uttrycker att eftersom tidsbegränsade an-

ställningar är så pass viktiga för den som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden innebär 

en begränsning av möjligheterna att utsikterna försämras för dessa människor. Svenskt 

Näringsliv anser även att när ett missbrukskriterium införs i lagen måste dessa omständig-

                                                 
119 Ds 2011:22 s. 101. 
120 Ds 2011:22 s. 101. 
121 Ds 2011:22 s. 101.  
122 EUF- fördraget artikel 288. 
123 Ds 2011:22 s 77-78. 
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heter tas i beaktande.124 Instanserna är däremot något oeniga om det är något problem med 

dagens bestämmelser för missbruk av visstidsanställningar. Sveriges Kommuner och 

Landsting uttrycker till exempel att den är av uppfattningen att kombinerande av visstids-

anställningar inte utgör ett problem inom dess område.125 Vidare delar Arbetsgivarverket 

uppfattningen från utredningen att det inte finns några indikationer att missbruk förekom-

mer.126 Däremot säger LO i sitt yttrande att ”/…/problemet är stort” och att den anser att 

kritiken från Kommissionen är berättigad.127   

 

Många instanser framhäver att motivet till regeringens förslag är att förtydliga rättsläget och 

inte att ändra rättsläget. Inställningarna till den här motiveringen är sedan spridda. Svenskt 

Näringsliv anser till exempel att förslaget är något överraskande med tanke på regeringens 

tidigare inställning och hävdar att enda anledningen till att regeringen utkom med förslaget 

är för att undvika vidare åtgärder från Kommissionen.128 Angående behovet av ändringar 

anser Arbetsgivarverket att Sverige redan har implementerat direktivet på ett korrekt sätt. 

Vidare anser Arbetsgivarverket att lagändringen varken är behövlig eller lämplig då den an-

ser att förslaget inte är tillräckligt tydligt.129 

 

Jusek resonerar att det i praktiken är arbetstagaren som ska bevisa att missbruk föreligger. 

Jusek hävdar att en arbetstagare troligtvis inte är särskilt benägen att bråka med sin arbets-

givare och riskera att inte få förlängd anställning.130 Med bakgrund av ett rättsfall hävdar 

Sveriges Advokatsamfund att det är ”/…/mycket svårt för en arbetstagare att vinna fram-

gång med ett påstående om att en lagregel kringgåtts otillbörligt, dvs. har missbrukats.”.131   

 

Svenskt Näringsliv och Jusek påpekar att det saknas en definition av missbruk. Svenskt 

Näringsliv menar att ”[ä]ven om syftet med den föreslagna ändringen sägs vara att förtydli-

ga rättsläget, kan dock något sådant förtydligande inte sägas ha skett med den föreslagna 

regleringen eftersom det varken i den föreslagna lagtexten eller i promemorian ges någon 

vidare vägledning för att tolka begreppet missbruk.”132 Uppsala universitet anser att bara 

                                                 
124 Remissyttrande från Svenskt Näringsliv, Dnr 167/2011, 2011-10-12, s. 3-4. 
125 Remissyttrande från Sveriges Kommuner och Landsting, dnr 11/3908, 2011-09-29, s. 1. 
126 Remissyttrande från Arbetsgivarverket, Dnr 1107-0341-17, 2011-10-10, s. 1. 
127 Remissyttrande från LO, diarienummer 20110357, 2011-10-05, s. 2. 
128 Remissyttrande från Svenskt Näringsliv, s. 4. 
129 Remissyttrande från Arbetsgivarverket, s. 1-2. 
130 Remissyttrande från Jusek, RD38/11, 2011-10-04, s. 2. 
131 Remissyttrande från Svenska Advokatsamfundet, R-2011/1192, 2011-10-12, s. 2. 
132 Remissyttrande från Svenskt Näringsliv, s. 4. 
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för att förslaget till synes har hämtat ordet missbruk från en direktöversättning ur visstids-

direktivets klausul 5 är det därmed inte ”/…/ avgjort att det är lämpligt som rekvisit för att 

uppfylla direktivet.”. Uppsala universitet hävdar att förtydligandet i lagtexten knappast 

medför någon skillnad ”/…/, eftersom det ligger i själva ordet ’missbruk’ att det inte är till-

låtet.”.133Angående lagförslaget menar Uppsala universitet att det inte kan godkännas utan 

invändningar ”/…/eftersom det kan ifrågasättas om det löser det problem som är ämnat 

att lösa.”. Arbetsgivarverket frågar efter en definition av ’på varandra följande’ för att und-

vika ”/…/ en överimplementering av direktivet samtidigt som man knyter regleringen tyd-

ligare till direktivet och EU-domstolens praxis.”.134  

 

Några remissinstanser135 efterfrågar att det istället ska föras in en gemensam övre tidsgräns i 

lagtexten dels för att ge en tydligare regel och dels för att förhindra missbruk, vilket i sin tur 

skulle innebära att Sverige gick Kommissionen tillmötes. Ett övervägande antal remissin-

stanser stödjer inte utredningens lagförslag.136  

 

Stockholms universitet anser i sitt remissyttrande att det kan synas säreget att bestämmel-

serna ska omfatta visstidsanställningar för arbetstagare som gått i pension efter 67 år efter-

som TCO:s anmälan inte omfattade de reglerna utan det var Kommissionen själv som på-

pekade reglerna. Stockholms universitet anser inte att det finns något behov för denna 

grupp att inkluderas avseende missbruk av visstidsanställningar då gruppen har sin trygghet 

säkrad i pensionen.137 Även SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) är tvek-

samma till att räkna in arbetstagare över 67 år och hävdar att arbetsgivaren troligen kom-

mer att avsluta anställningen för dessa arbetstagare istället för att låta anställningen övergå 

till en tillsvidareanställning vilket den finner vara en olycklig rättsutveckling.138   

  

                                                 
133 Remissyttrande från Uppsala universitet, JURFAK 2011/59, 2011-10-13, s. 4. 
134 Remissyttrande från Arbetsgivarverket, s. 2. 
135 Exv. Akademikerförbundet SSR, LO, SACO, Jusek och SULF. 
136 Exv. Svenskt Näringsliv, SACO, TCO, Uppsala universitet, Stockholms universitet, SULF, se även artikel 

från Lag & Avtal, Regeringens förslag om visstid sågas, http://www.lag-
avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article3294649.ece, 2011-10-19, hämtad 2012-04-26. 

137 Remissyttrande från Stockholms universitet, Dnr SU 302-1965-11, 2011-10-11, s. 3. 
138 Remissyttrande från SACO, Rnr 70.11, 2011-10-12, s. 2. 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article3294649.ece
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article3294649.ece
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5.4 Sammanfattande kommentar 

Departementsutredningens lagförslag har utgivits i ett försök av regeringen att gå Kommis-

sionen tillmötes i överträdelseärendet. Lagförslaget nämner inte mycket vad gäller visstids-

direktivets ändamål eller syfte utan utredningen visar tydligt att regeringen är nöjd med da-

gens bestämmelser gällande visstidsanställningar detta även med bakgrund av visstidsdirek-

tivet.  
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6 Analys och slutsats 

Uppsatsen syftar till att utreda hur väl departementsutredningens förslag till lagändring, av 

4 § LAS om visstidsanställningar, lever upp till visstidsdirektivets ändamål. För att besvara 

syftet beskrivs ovan hur rättsläget kring visstidsanställningar ser ut i Sverige idag samt inne-

börden och ändamålet med visstidsdirektivet. Vidare diskuteras det vilken kritik Sverige 

mottagit gällande huruvida dagens regler korrelerar med visstidsdirektivet och regeringens 

svar på detsamma och slutligen formuleringen och innebörden av lagförslaget. Det konsta-

teras att direktivet är bindande för alla medlemsstater i Unionen och det står medlemssta-

terna fritt att välja tillvägagångssätt för implementeringen så länge det bakomliggande syftet 

med, i det här fallet, visstidsdirektivet nås.  

 

Något som tydligt framgår i den här uppsatsen är att det finns ett behov av visstidsanställ-

ningar som anställningsform, eftersom de utgör ett viktigt komplement till tillsvidarean-

ställningar. Diskussionen om visstidsanställningar pendlar mellan krav på flexibilitet från 

arbetsgivarens sida och krav på anställningstrygghet för arbetstagare. Diskussionen kan 

även sägas följa en av de nämnda grundläggande bestämmelserna för Unionen på det ar-

betsrättsliga området; att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor 

och att åstadkomma ett komplett socialt skydd. Svensk arbetsrätt, inte minst visstidsanställ-

ningar, har förändrats mycket till följd av Sveriges inträde i EU. Som en del av medlemska-

pet måste medlemsstaterna följa unionsrätten för att Unionen ska uppnå harmonisering. 

Följs inte unionsrätten får det självklart konsekvenser.  

 

Som nämnts i uppsatsen är visstidsdirektivets ändamål att öka sysselsättningsgraden inom 

Unionen. Genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter ska företagen göras mer kon-

kurrenskraftiga och mer produktiva för att jämvikt mellan flexibilitet och trygghet ska upp-

nås. Några valda europeiska branschorganisationer upprättade ett ramavtal vari de uppställ-

de allmänna principer och minimikrav för anställningsavtal och anställningsförhållanden 

gällande visstidsanställningar. Ramavtalet, som är en bilaga i visstidsdirektivet, ligger till 

grund för att medlemsstaterna ska garantera att principen om icke-diskriminering följs och 

anger samtidigt en ram för att förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsan-

ställningar. För att förhindra missbruk av visstidsanställningar följer det av ramavtalet att 

visstidsanställningar ska tillämpas på objektiva grunder. Medlemsstaterna får själva definiera 

de uttryck som inte redan har definierats i direktivet. Till följd av att det är kvinnor som 
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står för majoriteten av visstidsanställningar hoppas arbetsmarknadens parter att ramavtalet 

ska öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Nedan ska jag diskutera ändamålen var för 

sig och ställa departementsutredningens lagförslag i relation till dessa.   

 

Det övergripande ändamålet för ramavtalet och visstidsdirektivet är att öka sysselsättnings-

graden inom Unionen. Unionen använder sig av arbetsmarknadens parter för att utveckla 

dialogen mellan länderna, vilket ses som ett led i harmoniseringsarbetet. Genom samarbete 

mellan arbetsmarknadens parter ska företagen göras mer konkurrenskraftiga och mer pro-

duktiva, detta för att jämvikt mellan flexibilitet och trygghet ska uppnås. Arbetsmarknadens 

parter bär ett stort ansvar för att sysselsättningssättningsgraden ska öka inom Unionen. 

Detta sker genom att upprätta politiska mål som medlemsstaterna måste följa, ett exempel 

är att reglera villkoren för anställning. EU har därigenom skapat ett instrument för att kun-

na påverka medlemsstaterna i frågor som de egentligen har ensamrätt att bestämma över. 

Syftet med regerings reform 2007 låg i linje med att öka sysselsättningsgraden inom Unio-

nen, eftersom reformens förenkling av regelsystemet skulle göra det lättare för arbetsgivare 

att anställa. Dessvärre ledde reformen till att Kommissionen och TCO inte anser att de 

svenska reglerna längre ger ett tillräckligt starkt förbud mot missbruk av visstidsanställning-

ar, vilket är ett annat ändamål med visstidsdirektivet. 

 

Via visstidsdirektivet ska sysselsättningsgraden ökas genom att uppställa allmänna principer 

och minimikrav för visstidsanställningar. Det framgår att visstidsanställda inte får missgyn-

nas enbart på grund av sin anställningsform, om det inte kan motiveras på objektiva grun-

der. Som bekant är detta den uppställda definitionen på principen om icke-diskriminering. 

Som minimikrav uppställs ett ramverk för att förhindra missbruk. Medlemsstaterna blev av 

direktivet lämnade att välja mellan att införa tre åtgärder. I reformen 2007 valde Sverige att 

tillämpa objektiva grunder för alla typer av visstidsanställningar förutom allmän visstidsan-

ställning. För allmän visstidsanställning och även för vikariat infördes en övre tidsgräns för 

respektive anställningsform.  

 

Kritiken gällande objektiva grunder som Sverige mottog från Kommissionen grundar sig i 

att en arbetsgivare inte längre behöver ange några särskilda skäl för att få anställa någon i 

allmän visstidsanställning. För att reglerna inte ska missbrukas lagstadgades att anställning-

en efter två år under en femårsperiod omvandlas till en tillsvidareanställning. Regeringens 

argumentation att ta bort kravet på objektiva grunder vid allmän visstidsanställning var för 
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att öka arbetsgivarens möjlighet att anställa och således öka sysselsättningsgraden i Sverige. 

Genom att följa ändamålet för hela sysselsättningspolitiken i Unionen anses regeringen ha 

åsidosatt andra delar av visstidsdirektivet. Saknaden av objektiva grunder är inte det egent-

liga problemet gällande förbud mot missbruk av visstidsanställningar, utan att visstidsan-

ställningarna kan staplas på varandra. I utredningens lagförslag uppställs därför heller inga 

krav på objektiva grunder än de som redan finns.  

 

Det som saknas i de svenska bestämmelserna och tillika efterfrågas av remissinstanserna är 

en tydlig definition på vad som utgör missbruk. Angående departementsutredningens lag-

förslag, anser jag, likt vad Uppsala universitet uttrycker i sitt remissvar, att det kan ifrågasät-

tas om lagförslaget löser det problem som det är tänkt att lösa. För mig känns det lite pro-

blematiskt att lagförslaget går ut på att bemöta kritiken från Kommissionen samtidigt som 

regeringen inte vill ändra rättsläget. Jag är tveksam till om lagförslaget leder till något för-

tydligande, eftersom möjligheten att kombinera visstidsanställningar på ett sätt som inte är 

förenligt med EU-rätten kvarstår. Jag håller med Uppsala universitet att rekvisitet ”miss-

bruk” inte automatiskt gör att reglerna förhindrar problemet och blir förenliga med EU-

rätten. Att reglerna ska tolkas i ljuset av EU-rätten, det vill säga genom en direktivkonform 

tolkning, gör inte heller att reglerna förhindrar missbruk. Om nationella bestämmelser ska 

tolkas direktivkonformt kan de föreslagna reglerna anses vara tillräckliga. Dock blir de svå-

ra att tolka och att tillämpa för arbetsgivare och arbetstagare, men om direktivets syfte ändå 

alltid ska finnas i åtanke borde det inte spela någon roll om bestämmelsen ändras med en li-

ten bisats. Syftet med unionsrätten torde vara att nationella bestämmelser självständigt kan 

uppfylla ändamålen som uppställs via direktiv, eftersom det är de bestämmelser som dom-

stolarna och arbetslivet ska följa. Hursomhelst, problemet med dagens bestämmelser för 

visstidsdirektivet ligger inte i att reglerna för visstidsanställning kan tolkas på olika sätt, utan 

att de kan kombineras på ett, enligt EU-rätten, otillåtet sätt.  

 

Direktivet har överlåtit till medlemsstaterna att självständigt definiera de uttryck som an-

vänds däri. Dessvärre framgår det varken av lagen eller av lagförslaget vad som anses vara 

missbruk och detta är något vissa remissinstanser har påpekat. Det enda i utredningens lag-

förslag som kan anses utgöra en definition av missbruk är om det anses att arbetsgivaren 

har ett konstant och varaktigt behov av arbetskraft, men ändå använder sig av upprepade 

tidsbegränsade anställningar. Det bör dock påpekas att en situation enligt den definitionen 

inte alltid utgör missbruk. Utredningen fortsätter nämligen att konstatera att om en arbets-
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tagare anställs i en allmän visstidsanställning och håller sig inom tidsbegränsningen på två 

år ska det presumeras att det inte förekommer något missbruk, oavsett arbetsgivarens be-

hov av varaktig arbetskraft. Om kritiken från Kommissionen ska bemötas på ett korrekt 

sätt anser jag att det istället bör införas en uttrycklig regel för att förhindra missbruk, likt en 

övre tidsgräns för samtliga anställningsformer som de remissinstanser som föreslagit något 

i sina yttranden är ense om. Angående de svenska reglerna kan en otydlig definition av 

missbruk leda till att rättsläget blir osäkert vilket i sin tur kan påverka sysselsättningen. Ar-

betsgivare kanske undviker att använda sig av tidsbegränsad anställning för att inte riskera 

att strida mot reglerna och hamna i konflikt. Om så sker kan utredningens lagförslag kom-

ma att leda till lägre sysselsättningsgrad i Sverige. Om lagförslaget leder till lägre sysselsätt-

ningsgrad strider det mot visstidsdirektivets övergripande ändamål. Vidare är klara och tyd-

liga regler mer rättsekonomiskt då entydiga regler i större utsträckning inte orsakar tvister i 

domstol. Dessutom ger klara och tydliga regler i större utsträckning högre rättssäkerhet och 

på så sätt förebyggs lagbrott. Jag anser att lagförslaget inte ger förutsebarhet och tydlighet 

på det sätt som bestämmelserna borde göra. För att uppnå förutsägbarhet och tydlighet i 

lagen borde åtminstone två saker fastställas (i) dels vad som avses med missbruk och (ii) 

dels vilka kombinationer av visstidsanställningar som inte tillåts. 

 

EU-kommissionen påbörjade ett överträdelseärende mot Sverige under 2010 för att den 

ansåg att Sverige inte följde visstidsdirektivet i och med reformen av bestämmelserna för 

visstidsanställningarna som företogs 2007. Överträdelseärendet påbörjades efter att TCO 

anmälde Sverige till Kommissionen. Ovan har jag redogjort för TCO:s anmälan och syn-

punkt på ärendet. TCO har givetvis rätt till deras åsikt, men jag ställer mig frågande till var-

för anmälan skedde, eftersom det från andra håll har ansetts att dagens regler inte strider 

mot direktivet. Även om Kommissionen i mångt och mycket höll med TCO i dess syn-

punkter kom den fram till att de regler som TCO anmält Sverige för inte ansågs strida mot 

visstidsdirektivet. Kommissionen ansåg det istället önskvärt att ha mer effektiva och tydliga 

bestämmelser såsom kombinerade åtgärder för att förhindra missbruk. Det som Kommis-

sionen gav Sverige kritik för var att det inte fanns några regler i LAS som förhindrar miss-

bruk av anställningar för arbetstagare över 67 år och för säsongsanställningar. Dessa regler 

hade TCO inte ens med i sin anmälan.  

 

Varför anser då TCO att en anmälan angående ALVA och vikariat var nödvändig? Min 

spekulation är att TCO inte var nöjd med de regler som tillkom i och med lagändringen 
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2007, men inte fick gehör i sin kritik, utan lagändringen skedde ändå. TCO:s anmälan sked-

de inte för att reglerna i sig strider mot unionsrätten, utan kanske för att TCO anser att ar-

betstagarnas skydd blev sämre än vad TCO ansåg lämpligt. Vad innebar egentligen 2007 års 

reform (i) var det att LAS stod i strid med unionsrätten eller (ii) var det att reformen med-

förde så pass stora politiska förändringar att TCO ansåg att det enda sättet att komma åt 

reglerna var att anmäla Sverige för överträdelse av unionsrätten? Kritiken från TCO grun-

dar sig i att den anser att reglerna medför ett oacceptabelt lågt skydd för arbetstagare och 

Sverige har således tvingats att lyssna när det hävdats att bestämmelserna strider mot uni-

onsrätten. Visserligen har Kommissionen i sitt överträdelseärende kommit fram till att reg-

lerna strider mot unionsrätten, men inte på det sätt som TCO hävdat.  

 

Syftet med det aktuella lagförslaget är att klargöra rättsläget, inte att ändra det. I utredning-

en anges att lagförslaget har sin grund i kritiken från Kommissionen. Regeringen vill helt 

enkelt gå Kommissionen tillmötes och inte riskera att överträdelseärendet fortlöper med 

risk för att åläggas böter i frågan. Detta är klokt och nödvändigt enligt vissa remissinstanser 

såsom Sveriges Advokatsamfund, SACO och LO, medan vissa remissinstanser såsom 

Svenskt Näringsliv anser att det framlagda förslaget är något överraskande med tanke på 

regeringens tidigare ståndpunkt och argumentation. Jag anser att dagens regler om förbud 

mot missbruk av visstidsanställningar bör ändras. Till en början var jag inte säker på om det 

här ens var något praktiskt problem, men under arbetets gång har jag blivit övertygad om 

att det förkommer missbruk av visstidsanställningar. Detta baserat dels på det som fram-

kommer av uppsatsen och dels på studiekamraters exempel på yrkesgrupper där missbruk 

förekommer. Remissinstansernas yttranden har i sin tur bekräftat studiekamraternas exem-

pel.139 Ingen rök utan eld som uttrycket lyder. Dock är det relativt många remissinstanser 

som hävdar att missbruk inte förekommer. Det är föga förvånande att de remissinstanser 

som anser att missbruk förekommer har arbetstagarnas intressen i fokus medan majoriteten 

av arbetsgivarorganisationerna inte anser att missbruk förekommer. 

  

I övrigt ställer jag mig frågande till om det är lämpligt att tvisten måste gå till domstol för 

att en bedömning av missbruk ska kunna göras. Lagregeln säger att om arbetstagaren kan 

bevisa att arbetsgivaren missbrukar visstidsanställningar kan arbetstagaren få domstolsför-

klaring att anställningen ska gälla tillsvidare. Förtydligandet som ges genom lagförslaget 

                                                 
139 Exv. SACO, Akademikerförbundet SSR och LO. 
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medför inte ett förhindrande av att missbruk kan förekomma utan ger endast en utökad 

möjlighet för arbetstagare att få saken prövad. Jag har svårt att tro att ett förtydligande av 

processuell karaktär gör att Kommissionen kommer att nöja sig med reglerna. Vidare fin-

ner jag det föga troligt att en arbetstagare är benägen att ens tvista med arbetsgivaren i räds-

la för att arbetsgivaren inte förlänger den tidsbegränsade anställningen eller tillsvidareanstäl-

ler. En arbetstagare vill troligen inte uppfattas som omöjlig eller orsaka dålig stämning på 

arbetsplatsen. Arbetstagare har en underlägsen ställning gentemot arbetsgivare, vilket kan 

föranleda en motvillighet till att påpeka en felaktig anställningsform. Vid ett påpekande kan 

konsekvenserna för arbetstagaren vara att en anställning inte förlängs samt att referenser 

från arbetsgivaren försämras eller uteblir. Å andra sidan finns det troligtvis arbetstagare 

som vill ta chansen att erhålla skadestånd om arbetsgivaren väljer att inte följa domstolens 

dom och tillsvidareanställa. Remissyttrandet från Sveriges Advokatsamfundets hävdar 

dessutom att det i praktiken ska vara väldigt svårt för arbetstagare att bevisa missbruk, ef-

tersom det är ett högt beviskrav. Konsekvensen med bestämmelsen tycker jag är att arbets-

givaren har erhållit en alldeles för stor fördel i och med att majoriteten av arbetstagarna tro-

ligtvis, till följd av sin underlägsna ställning, kommer vara rädda för att hamna på dålig kant 

med arbetsgivaren.  

 

Direktivet bygger på ett ramavtal som utformades av arbetsmarknadens parter på begäran 

av Europeiska rådet. Vad jag förstår är det vanligt att arbetsmarknadens parter tillfrågas att 

dela med sig av sina kunskaper och ge sina synpunkter inom ett särskilt område. Å ena si-

dan är det bra att mer sakkunniga på ett område rådfrågas, eftersom de befinner sig närmre 

den verkligheten och de problemen frågan berör. Å andra sidan ställer jag mig skeptisk till 

förfarandet då det inom EU existerar en utbredd lobbyverksamhet. Min skepsis grundar sig 

främst på att det finns en möjlighet att utvecklingen går mot att företag eller andra intresse-

företag sponsrar organisationerna för att påverka dem. Europeiska rådets urval av arbets-

marknadens parter måste ske med försiktighet, för att inte risker att ’storföretag’ indirekt 

påverkar regelverket genom att de skänker stora belopp eller på annat sätt sponsrar organi-

sationerna.  

 

Angående visstidsdirektivets ändamål, att arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna skulle 

rådfrågas vid implementeringen av reglerna, finner jag att Sverige har varit undermålig. Den 

mindre positiva inställningen från remissinstanserna grundar sig i att alla parter som berörs 

av lagförslaget inte helt tillfredsställdes av dess slutliga form. Samma inställning tros fortfa-
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rande finnas hos de flesta av remissinstanserna som berörs av det nu gällande lagförslagets 

slutliga form. Till följd av detta har färdigställandet av propositionen försenats. Slutligen 

konstaterar jag att om reglerna inte ändras eller om Sverige lyckas övertyga Kommissionen 

att reglerna inte strider mot EU-rätten, riskerar Sverige att Kommissionen fortsätter över-

trädelseärendet. 
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