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Sammanfattning 
Lagen om anställningsskydd har varit omdiskuterad under lång tid och grundar sig på tanken om 

anställningsstygghet. Möjligheten att avtala om tidsbegränsade anställningar enligt 5 § LAS tillkom i 

samband med 1974 års LAS och sedan dess har utrymmet för dessa anställningar succesivt utökats. 

Problematiken kring LAS och tidsbegränsade anställningar är intresseavvägningen som måste göras 

mellan arbetsgivarens intresse av flexibilitet och arbetstagarens intresse av trygghet. Därmed är syftet 

med denna uppsats att utreda och analysera arbetstagarens rättsliga skydd i privat och offentlig sektor 

samt undersöka om det rättsliga skyddet påverkas av parternas intressen. Uppsatsen är byggd på den 

rättsdogmatiska metoden, även kallad traditionell juridisk metod, med utgångspunkt från lagar, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin. EU-rätten och visstidsdirektivet samt kollektivavtal gällande 

tidsbegränsade anställningar har även varit av betydelse. 

Arbetsgivarens intresse av flexibilitet och möjligheten att kunna anpassa verksamheten utifrån 

marknadens svängningar är ett välgrundat intresse. Däremot får detta intresse inte medföra att 

arbetsgivaren väljer att anställa en arbetstagare i syfte att kringgå huvudregeln i 4 § LAS, som stadgar 

att en anställning ska gälla tillsvidare om ingenting annat har avtalats. Det är av betydelse att notera 

att en tidsbegränsad anställning i enlighet med 5 § LAS är ett undantag från huvudregeln i 4 § LAS. 

Arbetstagaren strävar i sin tur efter tryggheten som en tillsvidareanställning medför. Tidsbegränsade 

anställningar medför ofta en kollision mellan parternas intressen, däremot är det främst 

arbetstagarens intresse som LAS syftar till att skydda. Arbetsgivaren är den avgörande parten i ett 

anställningsförhållande och sätter ramarna för anställningsavtalet, i form av längden på anställningen, 

lön och arbetsuppgifter. Det är även fritt upp till arbetsgivaren att avgöra hur 

personalsammansättningen ska se ut och organiseras. 

Utredningen har visat att en tidsbegränsad anställning medför flera effekter för arbetstagarna, både 

på och utanför arbetsplatsen. På arbetsplatsen får tidsbegränsade arbetstagare inte delta i 

kompetenshöjande utbildningar i samma utsträckning som tillsvidareanställd personal, vilket kan 

försvåra för arbetstagaren att hitta en ny anställning efter att den tidsbegränsade anställningen 

upphör. En tidsbegränsad anställning underlättar inte för arbetstagaren att få bostad eller ett banklån, 

vilket i sin tur kan försvåra familjebildning och barnafödande. Den osäkerhet som en tidsbegränsad 

anställning medför kan även påverka arbetstagarens psykiska hälsa. Det föreligger betydande 

skillnader gällande den kollektivavtalsrättsliga regleringen på privat och offentlig sektor. Kollektivavtal 

är en väsentlig del gällande den arbetsrättsliga regleringen, på grund av att LAS och dess bestämmelser 

är semidispositiva. På den privata sektorn tillämpas kollektivavtalet Metall, vilket är mer fördelaktigt 

ur arbetstagarens synpunkt jämfört med det offentliga kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Detta 

främst på grund av skillnaderna avseende uppsägningstid och företrädesrätten till återanställning.  

Problematiken kring LAS, har medfört att en ny bestämmelse har införts som tar sikte på upprepade 

tidsbegränsade anställningar i syfte att förhindra att missbruk förekommer. Det är även detta som EU:s 

visstidsdirektiv syftar till att förhindra. Den nya bestämmelsen är dock inte tillräcklig för att 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska erhålla ett starkare anställningsskydd. En adekvat 

början bör vara att dessa arbetstagare får delta i utbildningar som ges på arbetsplatsen i syfte att höja 

sin kompetens. Detta skulle medföra att arbetstagarna erhåller en starkare ställning på marknaden när 

anställningen väl upphör.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Reglerna kring tidsbegränsade anställningar i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS har varit 

omdiskuterade under lång tid.1 Grundtanken gällande LAS har länge varit anställningstrygghet.2 Utrymmet 

för tidsbegränsade anställningar har succesivt utökats genom 1974 och 1982 års LAS och det föreligger 

idag ett stort utrymme för arbetsgivaren att tillämpa tidsbegränsade anställningar. 

Anställningsskyddslagen från 1974 öppnade upp för arbetsgivaren att träffa avtal om tidsbegränsade 

anställningar.3 I förslaget till lagen ändrades villkoren på grund av restriktiv branschpraxis, vilket medförde 

en striktare tillämpning av lagens bestämmelser. Detta medförde att ett flertal anställningar endast fick 

avtalas genom kollektivavtal. 4 Utrymmet för tidsbegränsade anställningar utökades ytterligare i samband 

med 1982 års LAS, främst på grund av den ändrade lydelsen från arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet 

till arbetets särskilda beskaffenhet. Det infördes även en begränsning gällande vikariatsanställning, som 

innebar att om en arbetstagare har varit anställd som vikarie i mer än tre år de senaste fem åren, övergår 

anställningen till en tillsvidareanställning.5  

Det är av betydelse att notera att trots ovanstående ändringar, är huvudregeln att en anställning gäller 

tillsvidare om inget annat har avtalats i enlighet med 4 § LAS. Detta medför att tidsbegränsade 

anställningar är ett undantag från huvudregeln och kan avtalas om enligt 5 § LAS. En allmän 

visstidsanställning får avtalas om enligt 5 § 1 st LAS och arbetsgivaren är inte skyldig att ange några 

särskilda skäl till tidsbegränsningen.6 En vikariatsanställning får tillämpas när ordinarie arbetstagare är 

frånvarande från arbetet, under förutsättningen att vikariens arbetsuppgifter är knutna till en särskild 

befattning.7  

Under 1990-talet skedde det ett flertal omstruktureringar på den offentliga sektorn, i syfte att minska 

antalet arbetstagare i verksamheterna. Detta har medfört en markant ökning av tidsbegränsade 

anställningar för att kunna tillgodose de tillfälliga omstruktureringarna i arbetskraften. I en slimmad 

verksamhet finns det färre möjligheter till flexibla lösningar på grund av begränsningarna som en 

tillsvidareanställning medför.8 På den privata sektorn förekommer tidsbegränsade anställningar inte lika 

frekvent. En anledning till detta kan vara att inom den privata sektorn läggs en stor del av verksamheten 

på entreprenad och därmed förflyttas riskerna avseende personalkostnader till andra entreprenörer. 

                                                           
1 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 229. 
2 Prop. 1981/82:71, Om ny anställningslag, m.m., s. 244. 
3 Glavå, Mats, 30 år med anställningsskydd – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets 
utveckling, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård & Hans-Heinrich Vogel, Festskrift till Reinhold Fahlbeck, s. 218. 
Se även Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 291. 
4 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 229 f.  
5 Glavå, Mats, 30 år med anställningsskydd – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets 
utveckling, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård & Hans-Heinrich Vogel, Festskrift till Reinhold Fahlbeck, s. 218 
f. 
6 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 117. 
7 AD 1977 nr 186, AD 1983 nr 180, AD 1984 nr 64 och 1994 nr 22. Se även Lunning & Toijer, Anställningsskydd – 
Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 538 f och Prop. 1996/97:16, En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 38. 
8 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 212. 
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Slutsatsen kan dock dras att entreprenörerna har nyttjat tidsbegränsade anställningar i syfte att tillgodose 

sina behov av flexibilitet.9 

I samband med lagändringen den 1 juli 2007 förenklades lagstiftningen och dess tillämpning. Avsikten var 

att begränsa arbetsgivarens möjligheter att låta en arbetstagare inneha en begränsad anställning under 

en längre tid. Detta för att underlätta för arbetstagaren att automatiskt övergå till en 

tillsvidareanställning.10 Det är av vikt att notera att arbetsmarknaden ständigt förändras. En minskning av 

tidsbegränsade anställningar innebär inte nödvändigtvis att fler arbetstagare kommer att bli 

tillsvidareanställda.11 Idag har ungefär 15 % av alla anställda ett tidsbegränsat anställningsavtal, vilket 

medför att många arbetstagare kommer att vara anställda på begränsad tid även i framtiden.12 Regeringen 

framhävde att anställningsskyddet som LAS medför måste bli mer flexibelt och anpassas till det moderna 

arbetslivet idag.13 Det är däremot av betydelse att ta hänsyn till arbetsgivarens intresse av flexibilitet och 

arbetstagarens intresse av att skapa en trygg anställning samt denna kollision som en tidsbegränsad 

anställning medför.14 Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att tidsbegränsade anställningar 

förekommer alltmer inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Utredningen framhäver 

tydliga exempel på att statliga verksamheter överutnyttjar möjligheten att anställa arbetstagare för en 

begränsad tid. Exempelvis skrev Posten AB 80 000 tidsbegränsade anställningsavtal under 2004.15  

Ökningen som SCB:s siffror visar, medför att det är av yttersta vikt att utreda vilka effekter ökade 

tidsbegränsade anställningar får för arbetstagarna, arbetsgivarens verksamhet samt samhället i stort. En 

arbetstagares anställningsform är en faktor som är av väsentlig betydelse för den arbetande befolkningen. 

På grund av detta är det av vikt för arbetstagaren att undersöka vilken anställningsform som är aktuell för 

att vidare kunna få kunskap om anställningen och dess reglering. Arbetet är väsentlig del av de flesta vuxna 

människors liv. Därmed är det av betydelse att reda ut eventuella oklarheter kring förutsättningarna och 

formerna för arbetets utförande.16 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera gällande rätt avseende tidsbegränsande 

anställningar för att vidare studera om det föreligger några skillnader mellan privat och offentlig sektor. 

Tidsbegränsade anställningar är ett vanligt förekommande på arbetsmarknaden idag.17 Därmed finns det 

anledning att utreda det rättsliga skyddet för tidsbegränsade anställningar. Regelverket och dess 

                                                           
9 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 212 f. 
10 Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen, 
s. 39. 
11 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 229. 
12 Andersson, Anderz & Edström, Örjan & Zanderin, Lars, Arbetsrätt, s. 77. Se även Ds 2015:29, Skärpta åtgärder 
mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 29 ff och SCB, Statistiska meddelanden, AM 110 SM 1501, 
Utvecklingen av tidsbegränsat anställda. 
13 Prop. 2006/07:111, Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, s. 22. 
14 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 198 ff. 
15 Motion till Riksdagen 2005/06:A419, Tidsbegränsade anställningar, s. 4 f. 
16 Ibid. 
17 Andersson, Anderz & Edström, Örjan & Zanderin, Lars, Arbetsrätt, s. 77. Se även Ds 2015:29, Skärpta åtgärder 
mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 29 ff och SCB, Statistiska meddelanden, AM 110 SM 1501, 
Utvecklingen av tidsbegränsat anställda. 



3 
 

utveckling kommer att undersökas för att vidare klargöra den rättsliga regleringen gällande 

tidsbegränsade anställningar. Avvägningen mellan arbetstagarens intresse av trygghet och arbetsgivarens 

intresse av flexibilitet undersöks för att klargöra det rättsliga anställningsskyddet. Arbetstagarens rättsliga 

skydd kommer att studeras mot bakgrund av regelverket gällande dessa anställningar. Detta i syfte att 

utreda om det föreligger några skillnader mellan privat och offentlig sektor. Parternas intressen och den 

kollision som en tidsbegränsad anställning medför är av betydelse att studera, i syfte att presentera och 

analysera lösningar på hur tidsbegränsade anställda kan erhålla ett starkare rättsligt skydd. 

Utifrån ovanstående bakgrund och syfte, ämnar denna uppsats att besvara följande två frågeställningar; 

 Hur skiljer sig arbetstagarens rättsliga skydd avseende tidsbegränsade anställningar i privat och 

offentlig sektor? 

 Hur påverkas det rättsliga skyddet av arbetstagarens intresse av trygghet och arbetsgivarens 

intresse av flexibilitet? 

1.3 Metod och material 
Frågeställningarna har besvarats med den så kallade rättsdogmatiska metoden, även kallad traditionell 

juridisk metod. Utgångspunkten har således varit de traditionella rättskällorna, lagar, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin. LAS har varit den väsentligaste rättskällan för att besvara frågeställningarna, 

däremot är lagen allmänt formulerad och ger därför upphov till olika tolkningar. På grund av detta har 

lagen kompletterats med subsidiära rättskällor, främst förarbeten och rättspraxis.18 Kollektivavtal har även 

varit av betydelse för frågeställningarna, eftersom LAS bestämmelser är semidispositiva. Detta innebär att 

bestämmelserna kan avtalas bort med hjälp av bland annat kollektivavtal.19 Denna möjlighet utnyttjas i 

stor utsträckning mellan arbetsmarknadens parter och därmed kan kollektivavtalen inte underskattas och 

tillmäts för stor betydelse på det arbetsrättsliga området. Kollektivavtal har särskild tyngd som rättskälla, 

eftersom LAS inte kan ge svar på samtliga frågor som uppkommer i ett anställningsförhållande. Därmed 

inträder kollektivavtal och dess reglering in.20 På grund av ovanstående är det av vikt för frågeställningarna 

att undersöka kollektivavtalets betydelse gällande tidsbegränsade anställningar.21 

Rättspraxis från Arbetsdomstolen har varit av yttersta vikt för att uttolka bestämmelsernas närmare 

innebörd och därmed få vägledning i specifika fall. Förarbeten har varit av betydelse för tillämpningen av 

LAS och för att utreda lagstiftarens intentioner samt vissa tolkningssvårigheter.22 Rättspraxis från främst 

Arbetsdomstolen har framhävt vilka faktorer som är av betydelse vid avgörandet om en tidsbegränsad 

anställning anses som tillåten eller inte.23 Ovanstående frågeställningar har besvarats med hjälp av både 

svensk- och EU-rätt. Detta eftersom EU-rätten är en bindande del av svensk rätt, främst på grund av 2-3 

                                                           
18 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 390. 
19 Ahlström, Kristina, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, s. 45. 
20 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, s. 163. 
21 Se även statistik över antalet arbetstagare som berörs av kollektivavtalen, Medlingsinstitutet, Siffror och diagram 
om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalsteckning. 
22 Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, s. 39 och s. 42. 
23 Bernitz, Ulf & Heuman, Lars & Leijonhufvud, Madeleine & Seipel, Peter & Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, 
Hans-Heinrich, Finna rätt; juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 31 f. 



4 
 

§§ lagen (1994:150) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, EUL.24 EU-rätten och 

dess fördrag samt rättsakter är direkt tillämpliga i Sverige, vilket medför att de är bindande för svenska 

domstolar.25 Domstolen är skyldig att tolka samtliga bestämmelser mot bakgrund av dess ändamålsenliga 

verkan. Detta medför att domstolen ska välja tolkningen som är förenlig med EU-rätten och dess 

utveckling.26  

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 

UNICE och CEEP (visstidsdirektivet) har varit den väsentligaste rättskällan på EU-rättens område. Detta 

eftersom visstidsdirektivet reglerar vilka åtgärder medlemsstaterna ska vidta i syfte att ge tidsbegränsade 

arbetstagare ett starkare skydd på arbetsmarknaden. Visstidsdirektivet har ett utbrett tillämpningsområde 

och omfattar både den privata och offentliga sektorn.27 Därmed är visstidsdirektivet av väsentlig betydelse 

för ovanstående frågeställningar. Regelverket gällande tidsbegränsade anställningar samt missbruk av 

dessa anställningar har även en tydlig EU-rättslig prägel på grund av visstidsdirektivet och dess innebörd. 

Anställningsskyddet gällande tidsbegränsade anställningar präglas av EU-rätten och dess bestämmelser. 

Detta främst eftersom visstidsdirektivet syftar till att skydda arbetstagare mot missbruk av tidsbegränsade 

anställningar. EU-rätten har kommit att få en stark ställning när det avser regelverket gällande denna 

anställningsform, på grund av att svensk rätt, som grundar sig på ett EU-direktiv ska tolkas mot bakgrund 

av direktivet samt EU-rättens principer.28 Sverige har tidigare mottagit kritik från EU-kommissionen på 

grund av att de nationella bestämmelserna inte har implementerats i enlighet med visstidsdirektivet.29 

Detta kan vara en anledning till varför en ny ändring av LAS infördes i maj 2016.30 Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, FEUF har även varit av betydelse för frågeställningarna, eftersom visstidsdirektivet 

är implementerat i enlighet med artikel 155 FEUF.31  

Rättspraxis från EU-domstolen är av vikt för att besvara frågeställningarna, eftersom EU-rättens fördrag, 

den primära rätten inte alltid kan ge klara besked på hur en bestämmelse ska tillämpas. Ovanstående 

tillämpningsproblem måste lösas med hjälp av rättspraxis, vilket kallas för prejudikatstolkning.32 Med 

grund i solidaritetsprincipen, framhäver EU-domstolen att tolkningen av nationell rätt ska vara 

direktivkonform.33 Detta innebär att en nationell bestämmelse alltid ska tolkas på ett sätt som medför att 

bestämmelserna överensstämmer med EU-rättens regler.34 Domstolen måste därmed tolka nationell rätt 

                                                           
24 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 322. 
25 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
26 Hettne, Jörgen & Eriksson Otken, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49. 
27 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 17. 
28 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
29 Ds 2015:29, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 26. 
30 5 a § Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Se även Arbetsmarknadsutskottets betänkande 
2015/16:AU5, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 1. 
31 Klausul 1, Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP.  
32 Hettne, Jörgen & Eriksson Otken, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49. 
33 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
34 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 327. Se även mål 14/83 
Von Colson and Kamann v. Land Nordehein-Westfalen och mål C-106/89 Marleasing SA v. La Comercial 
Internacional de Alimentacíon SA. 
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mot bakgrund av de gällande EU-direktiven.35 Det är även av vikt att ta hänsyn till att EU-rätten alltid har 

företräde framför nationell rätt.36 Om en nationell bestämmelse strider mot en EU-rättslig bestämmelse, 

måste den nationella regeln alltid åsidosättas av den nationella domstolen.37 Principen om EU-rättens 

företräde framför nationell rätt framgår av EU-domstolens praxis.38 Det är främst två mål från EU-

domstolen som har varit av betydelse när det avser praxis från EU-domstolen.39 Detta eftersom målen 

tydliggör väsentliga frågor gällande upprepade tidsbegränsade anställningar.40 

För att kunna besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt har de traditionella rättskällorna 

kompletterats med artiklar samt annan litteratur. Ann Hennings bok har varit den primära litteraturkällan, 

men även Lars Lunning och Gudmund Toijers kommentar till LAS har varit av betydelse. Dessa källor skapar 

en helhetsbild av rättsläget gällande tidsbegränsade anställningar. Det lagreglerade skyddet i LAS, det 

avtalsreglerade skyddet i form av kollektivavtal samt det EU-rättsliga skyddet kommer att klargöras. På 

grund av detta används en deskriptiv metod för att utreda gällande rätt.41 

Analysen avser i huvudsak kollektavtalets reglering som är av avgörande betydelse för ovanstående 

frågeställningar samt hur dess innebörd kan granskas mot bakgrund av arbetsgivarens och arbetstagarens 

intressen. De konsekvenser som detta medför har analyserats för respektive part och hur det påverkar 

samhället i stort. De rekvisit som måste vara uppfyllda för att en tidsbegränsad anställning ska bli aktuell 

och därmed omfattas av skyddet i LAS, har jämförts i privat och offentlig sektor. Kollektivavtalets betydelse 

på respektive sektor har analyserats i syfte att klargöra dess skillnader och de konsekvenser som uppstår. 

Analysen avslutas med ett förslag till en ny reglering i syfte att undvika att framförda konsekvenser 

uppkommer i framtiden samt att hänsyn tas till båda parternas intressen. 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats berör endast tidsbegränsade anställningar, därmed faller andra anställningsformer utanför 

det aktuella tillämpningsområdet. Av tidsbegränsade anställningar är det endast allmän visstidsanställning 

samt vikariatsanställning som studeras. Andra tidsbegränsande anställningsformer som exempelvis 

säsongsanställning, anställning när arbetstagaren fyllt 67 år samt provanställning berörs inte i uppsatsen. 

Detta för att det skulle bli för omfattande att undersöka samtliga tidsbegränsade anställningsformer. 

Avgränsningen har även gjorts för att kunna besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt, samt ge läsaren 

en ökad förståelse kring regleringen gällande dessa tidsbegränsade anställningsformer. Utredningen 

gällande rättspraxis berör endast vissa fall från både den privata och den offentliga sektorn. Denna 

avgränsning ger läsaren en djupare förståelse för tidsbegränsade anställningar och dess reglering.  

                                                           
35 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 99. 
36 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 328. Se även mål 6/64 
Costa mot ENEL, mål 106/77 Simmenthal I och mål C-213/89 Factortame I.  
37 Nordling, Lotty, Gemenskapsrätten och källan till rätten, SvJT 2003, s. 459. 
38 Mål 6/64, Costa mot ENEL. Se även Bernitz, Ulf & Heuman, Lars & Leijonhufvud, Madeleine & Seipel, Peter & 
Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt; juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 77. 
39 Mål C-53/04, Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova 
e Cliniche Universitarie Convenzionate och mål C-212/04, Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktod (ELOG). 
40 Se även avsnitt 3.3, Upprepade tidsbegränsade anställningar. 
41 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation s. 39. 
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Kollektivavtal och dess betydelse för regleringen gällande tidsbegränsade anställda, utreds endast i 

begränsad utsträckning, på grund av den mängd olika kollektivavtal som föreligger idag. Det skulle bli för 

omfattande att undersöka samtliga kollektivavtal och även få en fördjupad förståelse för den 

arbetsrättsliga regleringen. Kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Metall har valts och fördjupats, 

eftersom dessa kollektivavtal avser privat respektive offentlig sektor och har därmed olika förutsättningar 

samt berör många arbetstagare. Detta kan i sin tur skapa en helhetsbild av rättsläget avseende 

kollektivavtal samt tydliggöra regleringen gällande tidsbegränsade anställningar. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet består av en inledning, där en bakgrund till 

tidsbegränsade anställningar och dess problematik presenteras. Frågeställning, syfte, avgränsningar samt 

uppsatsens metod och material beskrivs även här. Det andra kapitlet framhäver olika former av 

tidsbegränsade anställningar med utgångspunkt av bestämmelserna i LAS. I detta kapitel ligger 

tyngdpunkten även på företrädesrätten till återanställning för uppsagda arbetstagare och kollektivavtalets 

betydelse. Tillsvidareanställningar och dess regelverk berörs även här i syfte att tydliggöra tidsbegränsade 

anställningar och dess skillnader. Anställningsformerna studeras översiktligt för att få en inblick i 

anställningsformernas reglering. 

I det tredje kapitlet sker en fördjupning avseende regelverket för tidsbegränsade anställningsformer. 

Allmän visstidsanställning och vikariatsanställning utreds närmare i syfte att förtydliga den väsentligaste 

skillnaden, att arbetsgivaren inte behöver motivera en allmän visstidsanställning. Detta medför att denna 

anställningsform är till förmån för arbetsgivaren. Utredningen grundar sig till stor del av gällande 

lagstiftning, men även av rättspraxis från Arbetsdomstolen samt EU:s visstidsdirektiv för att tydliggöra 

bestämmelsernas tolkning och tillämpning. I det fjärde kapitlet undersöks effekterna av tidsbegränsade 

anställningar, både på och utanför arbetsplatsen. 

Det femte kapitlet består av en analys som grundar sig i tidsbegränsade anställningar samt vilka 

konsekvenser denna anställningsform får för arbetstagare och arbetsgivare. Kollektivavtal och dess 

betydelse för tidsbegränsade anställningar analyseras för att undersöka om avtalen skiljer sig i privat och 

offentlig sektor. Uppsatsen avslutas med en slutsats där frågeställningarna besvaras.  
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2. Anställningsformer och dess reglering 
Kapitlet ovan har tydliggjort uppkomsten av tidsbegränsade anställningar samt den problematik som 

ligger bakom uppkomsten. Detta kapitel syftar till att framhäva rättsläget gällande tidsbegränsade 

anställningar, vilket kommer att belysas mot bakgrund av lagstiftning och rättspraxis. Huvudregeln, att en 

anställning gäller tillsvidare enligt 4 § LAS kommer att studeras för att vidare tydliggöra regleringen 

gällande när tidsbegränsade anställningar är tillåtna. Arbetstagarens företrädesrätt till återanställning 

kommer att studeras i syfte att framhäva tidsbegränsade anställningar och dess skillnader. 

2.1 Tillsvidareanställning och dess bestämmelser 
En tillsvidareanställning innebär att anställningen gäller på obestämd tid. Om inget annat avtalats innan 

anställningen påbörjas, anses den vara en tillsvidareanställning, vilket framgår av 4 § 1 st LAS.42 Detta 

medför att en tillsvidareanställning är huvudregeln i enlighet med 4 § LAS. På grund av detta kan en 

arbetstagare rimligtvis anta att anställningen är en tillsvidareanställning.43 Huvudregeln kan endast 

åsidosättas om arbetstagaren och arbetsgivaren särskilt avtalar om en annan anställningsform.44 

Ovanstående innebär även att om en part anser att anställningen inte är tillsvidare, är det denne som har 

bevisbördan för påståendet.45 EU har utfärdat ett direktiv gällande visstidsarbete, som fastställer att en 

tillsvidareanställning är den huvudsakliga anställningsformen.46 Denna anställningsform förbättrar 

arbetstagarens livskvalitet samt ökar arbetstagarens arbetsprestation på grund av tryggheten som 

anställningen medför.47 

En tillsvidareanställning upphör efter uppsägning, däremot krävs det att arbetsgivaren har saklig grund för 

att avsluta anställningen.48 Saklig grund innebär att arbetsgivaren har ett objektivt, berättigat skäl att säga 

upp arbetstagaren.49 Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, som gäller inom den offentliga sektorn 

framhäver att om en arbetstagare har varit anställd i minst tolv månader, är uppsägningstiden sex 

månader från arbetsgivaren sida och tre månader vid uppsägning från arbetstagarens sida.50 När LAS 

infördes var en tillsvidareanställning den vanligaste anställningsformen. På grund av detta har en 

tillsvidareanställningsform blivit en presumtionsregel i LAS, vilket innebär att ett anställningsavtal ska gälla 

tillsvidare om ingenting annat har avtalats. Anställningsskyddet som LAS medför utvecklades därför att i 

första hand skydda tillsvidareanställda.51 Det är av betydelse att notera att arbetsgivarens behov av 

arbetskraft, styr i praktiken valet av anställningsform.52 Detta eftersom det föreligger inga hinder för 

                                                           
42 Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med kommentar, s. 50. 
43 AD 1975 nr 75, AD 1975 nr 84 och AD 1976 nr 81. 
44 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 144. 
45 AD 1990 nr 92, AD 1994 nr 17 och AD 2007 nr 29. 
46 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och 
CEEP, inledning.  
47 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och 
CEEP, allmänna överväganden.  
48 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 114. 
49 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 91. 
50 7 kap 33 § mom. 1, Allmänna bestämmelser. 
51 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 114 
f. 
52 Gellner, Lars, Att anställa personal, s. 98. 
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arbetsgivaren att ha ett återkommande och stadigvarande behov av personal.53 Arbetsgivaren har därmed 

rätt att fritt bestämma hur personalsammansättningen ska se ut och organiseras, vilket innebär att 

arbetsgivaren inte är skyldig att fylla sitt arbetskraftsbehov med tillsvidareanställningar.54 

2.2 Regleringen gällande tidsbegränsade anställningar  
En tidsbegränsad anställning är ett undantag från huvudregeln i 4 § 1 st LAS.55 Denna anställningsform är 

tillåten enligt 5 §, 5a § och 6 § LAS och kan ersätta huvudregeln med bindande verkan.56 Bestämmelserna 

kan även inskränkas med hjälp av annan författning eller kollektivavtal.57 Arbetsdomstolen anser även att 

en helhetsbedömning av samtliga faktorer i varje enskilt fall måste göras för att kunna avgöra om en 

tidsbegränsad anställning är befogad.58 Vikariatsanställningar får avtalas om arbetets särskilda 

beskaffenhet föranleder det.59  

EU har infört visstidsdirektivet60 i enlighet med artikel 155 FEUF. Syftet med visstidsdirektivet är att uppnå 

en balans mellan arbetsgivarens intresse av flexibilitet och arbetstagarens intresse av trygghet.61 

Visstidsdirektivet syftar även till att förbättra kvaliteten gällande visstidsarbete genom att garantera att 

principen om icke-diskriminering tillämpas samt upprätta ett ramverk för att förhindra att missbruk 

uppstår vid tillämpningen av på varandra följande anställningar.62 Europeiska rådet har framhävt att 

tidsbegränsade anställningar endast får tillämpas om det föreligger objektiva grunder, exempelvis att 

arbetsuppgifternas natur föranleder det. Detta i syfte att förhindra att denna anställningsform 

missbrukas.63 Ramverket syftar även till att förbättra kvaliteten på tidsbegränsade anställningar.64 

Visstidsdirektivet framhäver att genomförandet av ramavtalet inte ska utgöra en skälig grund i syfte att 

minska den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna.65 Artikel 151 FEUF anger även att genomförandet av 

den inre marknaden, ska medföra en förbättring av levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare inom 

gemenskapen.66 

Enligt 15 § 1 st LAS är arbetsgivaren skyldig att lämna besked till en tidsbegränsat anställd om fortsatt 

anställning innan innevarande anställning löpt ut. Detta ska ske minst en månad i förväg, dock krävs det 

att arbetstagaren varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren. Vid kortare anställningstid 

                                                           
53 Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med kommentar, s. 79 
och Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 249. 
54 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 295. 
55 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 144. Se även AD 1985 nr 40. 
56 Ibid. Se även Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess 
funktioner, s. 243. 
57 AD 1998 nr 36. 
58 AD 1975 nr 84. 
59 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 245. 
Se även AD 1993 nr 67. 
60 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och 
CEEP, para. 14. 
61 A a, para. 6. 
62 A a, klausul 1. 
63 A a, allmänna överväganden och Mål C-212/04, Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktod (ELOG). 
64 A a, klausul 1. 
65 A a, klausul 8.3. 
66 Artikel 151 FEUF. 
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ska beskedet lämnas vid anställningens början. Besked ska alltid lämnas, oavsett om arbetstagaren erbjuds 

fortsatt anställning eller inte och enligt Arbetsdomstolen ska beskedet vara skriftligt.67 Kollektivavtalet 

Allmänna bestämmelser anger däremot att om en anställning upphör, föreligger det inte någon skyldighet 

från arbetsgivarens sida att ge besked, underrättelse eller varsel för anställning.68 Om arbetstagaren inte 

får besked gällande fortsatt anställning, medför det inte att anställningen per automatik förlängs eller 

övergår till en tillsvidareanställning. Om en arbetsgivare inte lämnar något besked eller lämnar besked för 

sent, kan det medföra skadeståndsskyldighet.69 

2.3 Företrädesrätt till återanställning 
Det framgår av 25 § LAS att företrädesrätt innebär att en arbetstagare har företräde till en ledig tjänst, om 

arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Företrädesrätt innebär inte att en arbetstagare har 

rätt till en specifik tjänst, utan endast en ledig tjänst när arbetsgivaren återanställer. Arbetsgivaren har 

även en skyldighet att respektera företrädesrätten genom att erbjuda arbetstagare anställningar i enlighet 

med god sed på arbetsmarknaden.70 Rätten till företräde gäller under nio månader efter anställningens 

upphörande. Det krävs dock att arbetstagaren har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste 

två åren.71 Företrädesrättens längd varierar beroende på anställningsform. En arbetstagare som har varit 

tillsvidareanställd har företrädesrätt under ett år och tre månader efter anställningens upphörande. 

Däremot om en arbetstagare har varit tidsbegränsat anställd är företrädesrätten i regel tio månader.72  

Rätten till företräde tar sikte på nyanställningstillfällen som blir aktuella innan företrädesrättsperiodens 

utgång.73 Arbetsgivaren har möjligheten att inte göra några nyanställningar förrän efter företrädesrätten 

har löpt ut, trots att det finns ett ökat behov av arbetskraft.74 Detta gäller även om arbetsgivaren väljer att 

anlita ett bemanningsföretag som bidrar med den nödvändiga arbetskraften.75 En arbetsgivare kan även 

vägra en arbetstagare företrädesrätt till återanställning. Det krävs dock att arbetsgivaren kan uppvisa 

objektiva och godtagbara skäl till anställningens upphörande.76 Skälet till varför en arbetstagare inte får 

fortsatt anställning är av betydelse.77 Detta eftersom det påverkar arbetstagarens företrädesrätt till 

återanställning. Uppsägning av personliga skäl medför att arbetstagaren går miste om sin företrädesrätt.78 

Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser har en arbetstagare som innehar en tidsbegränsad 

anställning, inte företrädesrätt till återanställning. Detta gäller oavsett vad LAS bestämmelser 

föreskriver.79 Kollektivavtalet Metall framhäver att rätten till företräde endast föreligger om arbetstagaren 

                                                           
67 16 § 1 st LAS och AD 2003 nr 53. 
68 7 kap 33 § mom. 7, Allmänna bestämmelser. 
69 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 537 ff. 
70 A a, s. 635 f. 
71 25 § LAS. Se även 5 § 2 st LAS. 
72 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 635 f. 
73 Ibid. 
74 AD 1980 nr 54. 
75 AD 2003 nr 4. 
76 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 541. Se även Ds A 1981:6, 
Anställningsskydd och SOU 1973:7, Trygghet i anställning, s. 140. 
77 AD 2003 nr 53. 
78 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 536. 
79 7 kap 35 § mom. 1 punkt a, Allmänna bestämmelser.  
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och arbetsgivaren avtalar om det. Det framgår även av kollektivavtalet att arbetsgivaren har rätt att frångå 

turordningen gällande återanställning för en tredjedel av de arbetstagare som arbetsgivaren anställer.80 

Arbetsdomstolen anser att vid längre tids frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom kan detta medföra 

att arbetstagaren går miste om företrädesrätten till återanställning. Detta eftersom att arbetstagaren inte 

längre uppfyller kraven för anställningen.81 Kollektivavtalet Metall framhäver även att om en arbetstagare 

har varit frånvarande från arbetet under 15 arbetsdagar, utan att ha anmält detta till arbetsgivaren, anses 

anställningen som avslutad. Uppsägningstiden iakttas därvid inte.82 

Om en arbetstagare accepterar ett skäligt erbjudande till återanställning från arbetsgivaren, förfaller 

arbetstagarens företrädesrätt. Detta medför att en arbetstagare inte har möjligheten att tacka ja till en 

anställning som arbetstagaren inte är intresserad av, i hopp om att bibehålla sin företrädesrätt. 

Arbetstagaren kan däremot tacka nej till oskäliga erbjudanden och fortfarande behålla rätten till 

företräde.83 Om en arbetstagare har godtagbara skäl för att tacka nej till ett erbjudande är det 

arbetsgivaren som har bevisbördan att styrka att sådana skäl inte föreligger.84 

Bestämmelserna gällande företrädesrätt reglerar inte möjligheterna för en deltidsanställd att endast ha 

företräde till en deltidstjänst vid återanställning.85 Detta medför att en arbetstagare som haft en 

deltidsanställning, kan få ett erbjudande om återanställning med högre sysselsättningsgrad på grund av 

sin företrädesrätt. En arbetstagare med tidsbegränsad anställning kan därmed få en tillsvidareanställning 

till följd av företrädesrättens innebörd.86 Arbetsgivaren kan välja att omplacera en arbetstagare, om en 

ledig tjänst blir aktuell och sedan hänvisa en arbetstagare med företrädesrätt till den vakans som 

uppkommit.87 Det krävs dock att arbetstagaren med företrädesrätt kan uppvisa att han eller hon besitter 

de nödvändiga kvalifikationer för den nya tjänsten och de arbetsuppgifter som anställningen innebär. 

Detta efter att arbetstagaren fått en inlärningsperiod av de nya arbetsuppgifterna.88 

2.4 Kollektivavtal och dess betydelse 
Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation och kan 

förekomma i olika former.89 Kollektivavtalet är rättsligt bindande för samtliga arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationens medlemmar.90 Innehållet i ett kollektivavtal kan vara heltäckande och reglera 

allmänna anställningsvillkor i syfte att ge svar på många av de frågor som uppkommer mellan parterna. 

Kännetecknande för ett kollektivavtal är att avtalet innehåller bestämmelser som kompletterar eller 

                                                           
80 Kollektivavtal, Gemensamma Metall kollektivavtal, s. 40. 
81 AD 1984 nr 66. 
82 Kollektivavtal, Gemensamma Metall kollektivavtal, s. 43. 
83 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 636. Se även 27 § LAS. 
84 AD 1977 nr 71, AD 1980 nr 133 och AD 1982 nr 158. 
85 AD 1986 nr 80. 
86 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 635 f och AD 2000 nr 26. Se 
även AD 1984 nr 82 och AD 1986 nr 109. 
87 AD 1996 nr 56. 
88 AD 1984 nr 82 och AD 1986 nr 109. Se även 25 § LAS. 
89 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 69. 
90 Schmidt, Folke, Löntagarrätt, s. 107. Se även AD 1989 nr 51 och Ahlström, Kristina, Kollektivavtal – Formalia, 
giltighet och tolkning, s. 115. 
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ersätter tvingande regler i lag.91 Båda parterna måste vara överens om att det är fråga om ett kollektivavtal 

som avses vara rättsligt bindande mellan parterna.92 Det är av betydelse att de aktuella parterna är en 

arbetsgivare och en arbetstagarorganisation för att ett kollektivavtal ska bli aktuellt. Kollektivavtalet måste 

även vara skriftligt för att det ska anses som giltigt.93 Ett kollektivavtal ska endast innehålla bestämmelser 

om anställningsvillkor för arbetstagarna, exempelvis löner, arbetstid, beräkning av frånvaro, skilda 

ersättningar och omplacering.94 

Bestämmelserna i LAS är semidispositiva till arbetstagarens fördel, vilket innebär att en arbetstagare inte 

kan avstå från sina lagstadgade rättigheter genom ett individuellt avtal med arbetsgivaren enligt 2 § 2 st 

LAS. Det medför dock att parterna kan komma överens om bättre förmåner än de som anges i LAS.95  Det 

är av betydelse att notera att kollektivavtalets bestämmelser i princip alltid står över reglerna i 

anställningsavtalet, under förutsättning att anställningsavtalets regler är mindre förmånliga än 

kollektivavtalets bestämmelser.96 Det är parterna själva som tolkar bestämmelserna i kollektivavtalet, 

vilket innebär att det är endast avtalsparterna som har inflytande över tolkningen av kollektivavtalet.97 

Därmed är det kollektivavtalsparternas gemensamma uppfattning av avtalets innebörd som är avgörande 

för kollektivavtalets tolkning.98 Om parterna inte kan enas om innehållet i ett kollektivavtal, får domstolen 

avgöra och försöka få fram den gemensamma partsavsikten.99 

Innehållet i ett kollektivavtal kan, som ovan nämnts variera. I vissa kollektivavtal medför bestämmelserna 

en striktare reglering än vad som anges i LAS, i andra fall har kollektivavtalen lättat upp reglerna i LAS. I 

den privata sektorn förekommer det en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar för en tidsbegränsad 

anställning om inget annat har avtalats. Det förekommer även begränsningar gällande vikariat på den 

privata sektorn, där större kollektivavtal anger att en vikariatsanställning endast får pågå i max sex 

månader utan den fackliga organisationens medgivande.100 

Detta kapitel har framhävt LAS och dess bestämmelser gällande tillsvidare- och tidsbegränsad anställning 

samt att huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om inget annat har avtalats. Kapitlet har även 

fördjupat arbetstagarens företrädesrätt i enlighet med LAS och kollektivavtal. Allmänna bestämmelser har 

visat att tidsbegränsade arbetstagare inte har rätt till företräde till en ledig tjänst och kollektivavtalet 

Metall framhäver att företrädesrätten endast föreligger om parterna avtalar om det. Kollektivavtalens 

bestämmelser är av väsentlig betydelse eftersom LAS bestämmelser är semidispositiva och kan därmed 

avtalas bort genom kollektivavtal. 

                                                           
91 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 69. 
92 AD 2008 nr 9. 
93 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 70 f. 
94 Ibid. Se även Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella 
arbetsrätten, s. 167. 
95 Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med kommentar, s. 36. 
96 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 73. 
97 A a, s. 75. 
98 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 167. 
99 Ahlström, Kristina, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, s. 172. 
100 Stare, Peter, Att anställa för begränsad tid, s. 78. 
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3. Närmare om tidsbegränsade anställningsformer 
Tidigare kapitel har gett en inblick i regleringen gällande tillsvidare och tidsbegränsade anställningar. 

Kommande kapitel kommer att fördjupa gällande regelverk avseende två undantag från huvudregeln om 

tillsvidareanställning, främst allmän visstidsanställning och vikariatsanställning. Utgångspunkten kommer 

att vara LAS och dess bestämmelser samt rättspraxis från Arbetsdomstolen, i syfte att tydliggöra 

regelverket som föreligger idag. Detta kommer att förtydliga rekvisiten för respektive anställningsform 

samt utreda vad Arbetsdomstolen anser är av avgörande betydelse vid bedömningen avseende en 

tidsbegränsad anställnings tillåtlighet. 

3.1 Allmän visstidsanställning 
Det framgår av 5 § 1 st p. 1 LAS att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän 

visstidsanställning. Arbetsgivaren får träffa ett avtal om en allmän visstidsanställning i enlighet med 5 § 1 

st LAS och behöver därvid inte ange några särskilda skäl till tidsbegränsningen.101 Däremot om en 

arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, 

övergår anställningen till en tillsvidareanställning, enligt 5 § 2 st LAS. Kollektivavtalet Allmänna 

bestämmelser anger dock att om en arbetstagare haft en allmän visstidsanställning eller 

vikariatsanställning i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren, övergår anställningen till en 

tillsvidareanställning.102 Kollektivavtalet Metall anger däremot att om en visstidsanställning pågår i mer än 

12 månader, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.103 Europeiska rådet framhäver att en 

tillsbegränsad anställning innebär att en arbetsgivare och arbetstagare direkt har ingått i ett 

anställningsförhållande. Rådet betonar att anställningens längd fastställs på objektiva grunder och gäller 

fram till ett på förhand bestämt datum eller tills en viss uppgift har genomförts.104 

Arbetsdomstolen berörde i ett fall från den offentliga sektorn, frågan om en visstidsanställning ansågs ha 

varit tillåten enligt 5 § 2 st LAS.105 Enligt 4 § 1 st LAS gäller en anställning tillsvidare om inget annat har 

avtalats. Däremot framgick det av utredningen att arbetstagarens arbetsuppgifter inte skiljde sig från 

andra tillsvidareanställda. Innan 2007 års ändring i LAS, fick en tidsbegränsad anställning endast träffas om 

det föranleddes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet.106 Arbetsuppgifternas natur måste på något 

sätt anses vara tidsbegränsade.107 Utredningen visade även att det inte förelåg några särskilda 

omständigheter, som medgav en tillsvidareanställning. På grund av detta ansåg Arbetsdomstolen att 

arbetstagarens tidsbegränsade anställning stod i strid med 5 § 2 st LAS.108 

Arbetsdomstolen har i ett fall från den privata sektorn avgjort frågan om, ett bolag som utförde 

elinstallationsarbeten hade träffat en tidsbegränsad anställning med en arbetstagare enligt 5 § 2 st LAS. 

                                                           
101 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 117. 
102 2 kap 4 § mom. 4 Allmänna bestämmelser. 
103 Kollektivavtal, Gemensamma Metall kollektivavtal, s. 39. 
104 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
och CEEP, klausul 3.1. 
105 AD 1976 nr 88. 
106 AD 1976 nr 88. Se även Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den 
individuella arbetsrätten, s. 117. 
107 AD 1975 nr 84. 
108 AD 1976 nr 88. 
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Arbetstagarens arbetsuppgifter skiljde sig inte markant från de arbetsuppgifter som tillsvidareanställda 

utförde och var därmed inte av begränsande natur.109 På grund av att LAS bestämmelser är semidispositiva 

är det, enligt Arbetsdomstolen avtalsparternas ansvar att göra de anpassningar till branschens särskilda 

förhållanden som krävs. Arbetsdomstolen ansåg att det inte förelåg någon klar parallell mellan traditionellt 

byggnadsarbete och det arbete som genomfördes i fallet.110 Vid en samlad bedömning av de enskilda 

omständigheterna, ansåg Arbetsdomstolen att anställningen inte varit förenlig med 5 § 2 st LAS.111 

I ett annat fall från Arbetsdomstolen avseende den privata sektorn prövades om en arbetstagares 

tidsbegränsade anställning var förenlig med 5 § 2 st LAS. Parterna hade avtalat att arbetstagaren skulle 

fortsätta vara anställd hos bolaget under ett års tid, efter en försäljning av arbetstagarens aktier i bolaget. 

Detta eftersom att arbetstagaren hade viss kunskap och erfarenhet. Av utredningen framgick det att själva 

överföringen av kunskap endast kunde äga rum under en begränsad tid. Arbetsdomstolen ansåg att 

längden på den tidsbegränsade anställningen avgjordes av omständigheterna i det enskilda fallet. Den nya 

arbetstagarens arbetsuppgifter ansågs som speciella i den mening som avses i 5 § 2 st LAS. 

Arbetsdomstolen fann att den tidsbegränsade anställningen var tillåten på grund av företagsöverlåtelsen 

och den möjlighet som måste ges till den nya arbetstagaren att få lära sig arbetsuppgifterna. Tillåtligheten 

var dock grundad på förutsättningen att arbetstagaren inte hade samma uppgifter som övriga 

arbetstagare.112 

Möjligheterna att avtala om en tidsbegränsad anställning har funnits sedan 1974 års LAS tillkomst, 

däremot har vissa ändringar skett. I 1974 års LAS fick avtal träffas endast om arbetsuppgifternas särskilda 

beskaffenhet föranledde detta.113 Däremot framgår det av 1982 års LAS att avtal om tidsbegränsade 

anställningar får träffas om arbetets särskilda beskaffenhet föranleder det. Lagstiftaren menade att 

tillämpningen av bestämmelsen var mycket restriktiv och att en ändring var nödvändig. Förarbetena till 

1974 års LAS gav sparsam vägledning till hur bestämmelsen skulle tolkas och därmed fick Arbetsdomstolen 

ett stort ansvar att vidare tillämpa 5 § 1 st p. 1 LAS.114 Arbetsdomstolen har framhävt att lagstiftarens 

intentioner till 1982 års LAS var att underlätta möjligheterna för en arbetsgivare att anställda personal för 

begränsad tid. Däremot ansåg Arbetsdomstolen att hur arbetsuppgifterna utförs inte är en tillräcklig 

förutsättning för att en tidsbegränsad anställning ska anses vara tillåten.115 

Rättspraxis från Arbetsdomstolen gällande 1974 års lag har gett viss vägledning vid avgörandet om en 

visstidsanställning är tillåten. Trots att praxis avser den äldre lagen, ger det vägledning till hur 5 § 1 st p. 1 

LAS ska tolkas och tillämpas.116 Arbetsdomstolen anser att arbetsuppgifterna ska vara av tidsbegränsande 

natur för att en tidsbegränsade anställning ska bli aktuell.117 Utöver detta framhäver Arbetsdomstolen att 

                                                           
109 AD 1977 nr 56. 
110 AD 1976 nr 73. 
111 AD 1977 nr 56. 
112 AD 1981 nr 116. 
113 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 245. 
114 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 236. 
115 AD 1984 nr 77. Se även AD 1975 nr 84. 
116 Prop. 1981/82:71, Om ny anställningslag, m.m., s. 119. 
117 AD 1979 nr 148. Se även Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen 
och dess funktioner, s. 255. 
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arbetstagaren redan vid anställningens början ska kunna fastslå när arbetet bör vara slut. Det ska även 

tydligt framgå att arbetsuppgifterna är av tillfällig karaktär i förhållande till uppgifterna i den dagliga 

verksamheten. Om arbetsuppgifterna kräver spetskompetens, talar det för att en tidsbegränsad 

anställning är aktuell.118 Arbetsdomstolen gör dock en helhetsbedömning av samtliga faktorer i varje 

enskilt fall.119 Vid avgörandet om en tidsbegränsad anställning är att anses som tillåten ska hänsyn även 

tas till de förutsättningar som förelåg när anställningen ingicks.120  

Arbetsdomstolen har i ett annat fall från den offentliga sektorn tydliggjort frågan om det var tillåtet att 

tidsbegränsa en anställning på grund av arbetets särskilda beskaffenhet. Arbetstagaren innehade fyra olika 

visstidsanställningar på som lägst 3 % av heltid. Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagarens arbete 

var klart avgränsande i tiden samt att arbetsuppgifterna inte skiljde sig från de arbetsuppgifter som en 

tillsvidareanställd utförde. Arbetsgivaren kunde inte förutse ett fortsatt behov av lärare, eftersom det 

hade varit svårt att planera verksamheten. Arbetsdomstolen ifrågasatte om det var meningsfullt att 

tillsvidareanställa en arbetstagare med så låg sysselsättningsgrad. På grund av ovanstående ansåg 

Arbetsdomstolen att visstidsanställningarna var att anses som tillåtna enligt 5 § 1 st p. 1 LAS.121 

Ovanstående visar att den tidigare regleringen krävde att ett antal rekvisit var uppfyllda för att kunna 

tillämpa en allmän visstidsanställning. Arbetet behövde vara av särskild beskaffenhet för att kunna 

tidsbegränsas och skilja sig från arbetet som tillsvidareanställda utförde.122 Rättsläget idag medför vissa 

skillnader, eftersom arbetsgivaren inte behöver ange några särskilda skäl till att tillämpa en allmän 

visstidsanställning.123 Det är upp till arbetsgivaren att avgöra hur personalsammansättningen ska se ut och 

organiseras.124 

3.2 Vikariatsanställning 
En vikariatsanställning är en annan tidsbegränsad anställningsform som är tillåten enligt 5 § 1 st p. 2 LAS.125 

Historiskt sätt är anställningsformen vikariat den mest utbredda anställningsformen av tidsbegränsade 

anställningar.126 Förarbetena visar att en vikariatsanställning, generellt sätt är att anses som tillåten, utan 

några särskilda tidsbegränsningar. Därmed kan ett vikariat pågå under en längre tid.127 Enligt 

kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, är en vikarie en arbetstagare som anställs för att arbeta istället 

för en annan arbetstagare som är ledig från anställningen. En vikarie är även den som anställs efter att en 

arbetstagare har slutat och till dess en ny efterträdare har blivit anställd.128 Arbetsdomstolen framhäver 

att en vikariatsanställning pågår under tiden tjänstens ordinarie arbetstagare är ledig till dess att tjänsten 

                                                           
118 AD 1975 nr 84 och AD 1977 nr 91. Se även Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av 
anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 251. 
119 Schmidt, Folke, Löntagarrätt, s. 168. 
120 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 254. 
121 AD 2000 nr 51. Se även Prop. 1981/82:71, Om ny anställningslag, m.m., s. 119 ff. 
122 Ibid. 
123 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 117. 
124 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 295. 
125 5 § 1 st p. 2 LAS. Se även Henning, s. 270. 
126 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, s. 247. 
127 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 272. 
128 2 kap 4 § mom. 3 punkt a, Allmänna bestämmelser. 
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blir tillträtt av ordinarie arbetstagare, alternativt vid ett på förhand angivet datum.129 Ett vikariat är även 

tillåtet under den mellanperiod som föreligger mellan två anställningar, innan en ledig tjänst tillsätts av en 

ny arbetstagare.130 

Det föreligger flera rekvisit för att en vikariatsanställning ska anses vara tillåten. Arbetsdomstolen 

framhäver att en vikariatsanställning får tillämpas under tiden ordinarie arbetstagare inte är på 

arbetsplatsen samt en tid innan arbetstagaren blir frånvarande. Detta i syfte att underlätta upplärningen 

av arbetsuppgifterna.131 Det krävs även att arbetsgivarens bedömningar varit rimliga och att det inte 

funnits något syfte att kringgå bestämmelserna i LAS.132 Det är tillåtet för en arbetsgivare att tillämpa en 

vikariatsanställning i väntan på att tillsätta en befattning permanent. Det krävs dock att arbetsuppgifterna 

är knutna till en särskild befattning för att vikariatsanställningen ska anses vara tillåten.133 Om ovanstående 

rekvisit är uppfyllda, finns det inget som hindrar arbetsgivaren att ha ett återkommande och stadigvarande 

behov av personal.134 Arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att fylla sitt arbetskraftsbehov med 

tillsvidareanställningar. Det är upp till arbetsgivaren att fritt bestämma hur personalsammansättningen 

ska se ut och organiseras.135  

Ett fall från Arbetsdomstolen som avsåg den offentliga sektorn berörde flera arbetstagare som innehavt 

flera tidsbegränsade anställningar och frågan uppstod om anställningarna varit förenliga med LAS.136 

Arbetsdomstolen utgick från att en anställning ska gälla tillsvidare enligt 4 § 1 st LAS.137 Arbetsgivaren 

måste avgöra om det föreligger ett stadigvarande behov av arbetskraft. Däremot ansåg Arbetsdomstolen 

att ett vikariat inte kan anses som otillåten endast på grund av att arbetsgivaren antas ha ett stadigvarande 

behov av arbetskraft. Om en arbetstagare i stor utsträckning och under en längre period får 

arbetsuppgifter som ordinarie arbetstagare inte skulle utföra, anses arbetsgivaren kringgå 

bestämmelserna i LAS. Arbetsdomstolen framhävde dock att en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet måste göras. Vidare ansåg Arbetsdomstolen att utredningen inte hade 

visat att arbetstagaren utgjort en arbetskraftsreserv, eftersom arbetstagaren fullgjort arbetsuppgifterna 

som skulle ha utförts av tjänstens ordinarie innehavare. Utredningen hade heller inte visat att 

arbetsgivaren försökt kringgå bestämmelserna i LAS. På grund av ovanstående anser Arbetsdomstolen att 

vikariatsanställningarna inte utgjorde ett brott mot 5 § LAS.138 

I ett annat fall avseende den offentliga sektorn fick Arbetsdomstolen ta ställning till om arbetsgivaren 

försökt kringgå bestämmelserna i LAS genom att tillämpa ett flertal löpande vikariatsanställningar. Den 

                                                           
129 AD 1984 nr 66 och AD 1990 nr 98. Se även Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av 
anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 271.  
130 AD 1983 nr 180. 
131 AD 1977 nr 186, AD 1984 nr 64 och 1994 nr 22. Se även Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till 
anställningsskyddslagen, s. 538 f och Prop. 1996/97:16, En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 38. 
132 Prop. 1996/97:16, En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 38. 
133 AD 1983 nr 180. 
134 Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med kommentar, s. 79 
och Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 249. 
135 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 295. 
136 AD 1984 nr 66. 
137 AD 1984 nr 66. Se även Prop. 1996/97:16, En arbetsrätt för ökad tillväxt, s. 33. 
138 AD 1984 nr 66. 
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aktuella arbetstagaren hade innehavt ett sextiotal vikariatsanställningar, som avsåg kortare perioder på 

upp till fyra månader under fem år hos samma arbetsgivare. Arbetsdomstolen framhöll inledningsvis att 

arbetsgivaren inte anses kringgå LAS och dess bestämmelser endast på grund av att arbetsgivaren väljer 

att fylla sitt konstanta arbetskraftsbehov med hjälp av vikariatsanställningar. Detta under förutsättningen 

att samtliga rekvisit avseende vikariatsanställningen är uppfyllda enligt 5 § 1 st p. 2 LAS. Utredningen hade 

visat att det förelegat ett samband mellan tillsvidareanställds frånvaro och anställandet av vikarier. 

Däremot visade utredningen även att arbetskraftsbehovet inte varit tillräckligt omfattande för att kunna 

tillsättas med tillsvidareanställda. På grund av ovanstående ansåg Arbetsdomstolen att det sätt som 

arbetsgivaren strukturerat upp sin personalorganisation, trots att det medfört ett konstant behov av 

vikarier inte stod i strid mot LAS.139 

3.3 Upprepade tidsbegränsade anställningar 
När det gäller tidsbegränsande anställningar föreligger det en problematik gällande så kallade upprepade 

tidsbegränsade anställningar.140 Det har tidigare förts en långvarig debatt angående om det skulle 

föreligga ett tak för tidsbegränsade anställningar, mot bakgrund av visstidsdirektivet.141 Direktivet 

föreskriver att medlemsstaterna ska förhindra missbruk av upprepade visstidsanställningar genom att 

införa en eller flera åtgärder. Dessa åtgärder är exempelvis bestämmelser gällande objektiva grunder för 

förnyad visstidsanställning samt bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra 

följande visstidsanställningar.142 Praxis från EU-domstolen har framhävt att ovanstående åtgärder är att 

anses som likvärdiga och därmed måste inte samtliga åtgärder införas.143  

Objektiva grunder som anges i klausul 5.1 visstidsdirektivet syftar till precisa och konkreta omständigheter 

som är kännetecknande för den aktuella verksamheten och därmed föreligger det en motivering för på 

varandra följande visstidsanställningar. Omständigheterna ska syfta till arbetsuppgifternas särskilda 

beskaffenhet eller arbetsuppgifternas natur. EU-domstolen framhäver dock att om arbetsgivarens 

arbetskraftsbehov är konstant och varaktigt, anses inte en objektiv grund för på varandra följande 

visstidsanställningar föreligga.144 

Det är av betydelse att notera den nya lagändringen i LAS som trädde i kraft 1 maj 2016. Lagändringen 

medförde att en ny bestämmelse, 5 a § infördes som tar sikte på upprepade visstidsanställningar. 

Bestämmelsen anger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en 

arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under en period då flera anställningar följt 

                                                           
139 AD 2002 nr 3. 
140 Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med kommentar, s. 88. 
141 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
och CEEP. Se även Bylund, Bo & Elmér, Anders & Viklund, Lars & Öhman, Toivo, Anställningsskyddslagen - Med 
kommentar, s. 88. 
142 A a, klausul 5.1. 
143 Mål C-53/04, Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova 
e Cliniche Universitarie Convenzionate och Mål C-180/04 Andrea Vassallo mot Azienda Ospedaliera Ospedale San 
Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate. 
144 Mål C-212/04, Adeneler m.fl mot Ellinikos Organismos Galaktod (ELOG). 
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på varandra.145 En anställning anses ha följt på en annan om en ny anställning tillträtts inom sex månader 

efter den föregående anställningens upphörande.146 Syftet med lagändringen är att skärpa reglerna 

gällande tidsbegränsade anställningar och därmed införa en ny kompletterande bestämmelse.147 

Regeringen framhäver att denna lagändring är nödvändig för att ytterligare begränsa möjligheterna av 

upprepade visstidsanställningar enligt LAS. Den aktuella lagändringen, anser regeringen, kommer att 

medföra en bättre situation för arbetstagare som innehar en tidsbegränsad anställning under en lång tid. 

I samband med ändringen kommer LAS även att uppfylla kraven gällande åtgärder till förebyggande av 

missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar i enlighet med visstidsdirektivet.148 

3.4 Tidsbegränsad anställning och dess upphörande 
En väsentlig skillnad mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning är att en tidsbegränsad 

anställning upphör vid anställningstidens utgång.149 Arbetsgivaren måste inte vidta någon särskild åtgärd 

för att en vikariatsanställning ska upphöra. Detta sker per automatik när anställningstiden har upphört.150 

Kravet gällande saklig grund för uppsägning som föreligger vid tillsvidareanställningar, förekommer inte 

för tidsbegränsade anställningar.151 Ovanstående visar även att en arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning, i enlighet med huvudregeln inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist och omfattas därmed 

inte av turordningsreglerna i LAS.152  

Huvudregeln i 4 § LAS är inte problematisk att tillämpa avseende visstidsanställningar.153 Anställningen 

upphör vid en på en förhand bestämd tidpunkt.154 Däremot förekommer det att tidpunkten för 

anställningens upphörande inte är fixerad, istället relativt bestämd.155 En arbetstagare kan lämna 

anställningen innan anställningstiden har löpt ut. Det krävs dock i så fall att arbetsgivaren och 

arbetstagaren har kommit överens om att anställningen får avbrytas i förtid. En arbetstagare kan även 

lämna sin anställning i förtid, enligt 4 § 3 st LAS om arbetsgivaren grovt åsidosatt sina förpliktelser enligt 

anställningsavtalet. Därmed föreligger en osäkerhet för arbetstagaren, eftersom det är oklart när 

anställningen kommer att upphöra.156  

                                                           
145 Prop. 2015/16:62, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 7. Se även 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU5, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade 
anställningar, s. 1. 
146 A a, s. 7 och s. 36. 
147 A a, s. 1. Se även Prop. 2015/16:62, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 7. 
148 Prop. 2015/16:62, Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 15. 
149 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 114. 
150 AD 1984 nr 66 och AD 1990 nr 98. Se även Lunning & Toijer, Anställningsskydd – Kommentar till 
anställningsskyddslagen, s. 238 och Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av 
anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 366. 
151 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 366. 
152 A a, s. 370. Se även Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella 
arbetsrätten, s. 114 och Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 91. 
153 A a, s. 368. 
154 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 91. 
155 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 368 
f 
156 Iseskog, Tommy, Att vara anställd, s. 30 och Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av 
anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 368 f. 
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Ovanstående visar att tidsbegränsade arbetstagare innehar ett sämre anställningsskydd, eftersom 

anställningen upphör när den avtalade tidpunkten är inne. Däremot har tidsbegränsade arbetstagare, till 

viss del ett starkare skydd än tillsvidareanställda, eftersom anställningen inte kan upphöra innan den 

avtalade tidpunkten.157 Arbetstagaren erhåller därmed skydd under hela anställningstiden.158 Enligt 

kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är huvudregeln att en tillsvidareanställning upphör efter sex 

månaders uppsägningstid, om uppsägningen sker från arbetsgivarens sida och efter tre månader vid 

uppsägning från arbetstagarens sida. När det avser tidsbegränsade anställningar kan samma 

uppsägningstider tillämpas, under förutsättning att arbetsgivaren beslutar om det i samband med 

anställningsavtalets ingående.159 Arbetsgivaren kan medge en kortare uppsägningstid än de som nämnts 

ovan. Det krävs dock att arbetstagaren framställer ett krav om detta.160 I samtliga fall ska uppsägningen 

vara skriftlig.161 Kollektivavtalet Metall anger att om den sammanlagda anställningstiden är mindre än två 

år och uppsägningen sker från arbetsgivarens sida, är uppsägningstiden en månad. Om den sammanlagda 

anställningstiden istället än minst två år, men kortare än fyra år, är uppsägningstiden två månader. 

Kollektivavtalet anger även att för båda parterna är minsta uppsägningstid en månad.162 

Detta kapitel har undersökt regleringen gällande tidsbegränsade anställningar utifrån LAS, rättspraxis och 

kollektivavtal. Rättspraxis från Arbetsdomstolen har visat vilka faktorer som är av betydelse vid avgörandet 

om en tidsbegränsad anställning är att anses som tillåten enligt LAS. Domstolen gör dock en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. En tidsbegränsad anställnings 

upphörande har studerats för att framhäva att kravet på saklig grund inte föreligger vid dessa 

anställningar. Detta kapitel har även utrett upprepade tidsbegränsade anställningar. Visstidsdirektivet har 

framhävt åtgärder, exempelvis objektiva grunder för förnyad visstidsanställning som ska införas i syfte att 

förhindra missbruk av dessa anställningar. Det har även införts en ny bestämmelse i LAS som tar sikte på 

dessa anställningar.  

4. Tidsbegränsade anställningar och dess effekter 
Tidigare kapitel har tydliggjort regleringen gällande vissa tidsbegränsade anställningsformer utifrån LAS 

och rättspraxis från Arbetsdomstolen. Detta kapitel kommer att studera vilka effekter dessa 

anställningsformer får för arbetstagaren och arbetsgivaren. Parternas intressen av flexibilitet respektive 

trygghet gällande tidsbegränsade anställningar kommer även att utredas, i syfte att tydliggöra 

anställningsformernas effekter, både på och utanför arbetsplatsen. 

4.1 Avvägning mellan parternas intressen av flexibilitet respektive trygghet 
Tidsbegränsade anställningar medför ofta en kollision mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. 

Arbetsgivarens intresse är flexibilitet och arbetstagarens intresse är att skapa en trygg anställning.163 Det 

framhävdes redan år 1973 att en arbetstagares anställningstrygghet behöver förstärkas samt att ett flertal 

                                                           
157 Henning, Ann, Tidsbegränsad anställning - En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner, s. 370. 
158 Bylund, Bo & Viklund, Lars, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, s. 91. 
159 7 kap 33 § mom. 1, Allmänna bestämmelser. 
160 7 kap 33 § mom. 5, Allmänna bestämmelser. 
161 7 kap 33 § mom. 4, Allmänna bestämmelser. 
162 Kollektivavtal, Gemensamma Metall kollektivavtal, s. 44. 
163 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 198-201. 
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åtgärder behövde vidtas i syfte att främja arbetstagarnas trygghet.164 Innan 1982 års LAS tillkom 

framhävdes det att LAS är ett uttryck för den intresseavvägning som måste göras mellan arbetsgivarens 

intresse av flexibilitet samt arbetstagarens intresse av trygghet.165 

Arbetsgivaren bör alltid ha arbetstagarens intresse av trygghet i åtanke när förändringar i verksamheten 

sker, för att ekonomiska motiv inte ska kunna inskränka på denna trygghet.166 Bestämmelserna gällande 

uppsägning och företrädesrätt till återanställning är av betydelse för arbetstagarens intresse av trygghet. 

Dessa bestämmelser måste vara utformade på ett sätt som medför ett starkt anställningsskydd för 

arbetstagarna. Detta i syfte att förhindra att arbetsgivarens intresse av flexibilitet avgör vilka arbetstagare 

som sägs upp samt har rätt till återanställning.167 Arbetsgivarens rätt att avgöra hur 

personalsammansättningen ska se ut samt organiseras kan anses utgöra ett hinder för arbetstagarens 

intresse av trygghet.168  

Arbetsgivarens intresse av flexibilitet grundar sig i ett behov av att kunna reglera och anpassa 

arbetskraftens omfattning och sammansättning utifrån svängningar som sker på arbetsmarknaden.169 

Däremot kan detta intresse medföra ökade lönekostnader, på grund av att en slimmad verksamhet ofta 

saknar en arbetskraftsreserv, vilket innebär att arbetsgivaren är tvungen att anställa ny personal.170 

Ovanstående kan även påverka arbetstagarna negativt, eftersom en tidsbegränsad anställning medför att 

de anställda känner mindre samhörighet med arbetsgivaren och dess verksamhet.171 Kollektivavtalet 

Metall framhäver att det är av väsentlig betydelse att vidareutveckla arbetstagarnas kompetens på grund 

av den snabba produktionsutvecklingen, som i sin tur medför att arbetsgivarens kunder ställer krav på 

ökad flexibilitet.172 Europeiska rådet har förhandlat fram ett ramavtal för att främja flexibla 

anställningsformer samt öka företagens produktivitet och dess konkurrenskraft. Detta i syfte att balansera 

arbetstagarens intresse av trygghet samt arbetsgivarens intresse av flexibilitet.173 

Arbetslivsinstitutets utredning har visat att tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande och får 

flera negativa konsekvenser jämfört med en tillsvidareanställning. Tidsbegränsat anställda får en minskad 

kompetensutveckling, har mindre kontroll över arbetets utförande, har ett sämre hälsotillstånd samt 

upplever en ökad oro över sin ekonomiska situation. Denna anställningsform påverkar även samhället i 

stort negativt, eftersom anställningen skapar problem när det gäller familjebildning, barnafödande och 

integration. Detta skapar ohälsa samt ökade kostnader för både arbetstagaren och samhället.174 

Regeringen har däremot ansett att tidsbegränsade anställningar är en nödvändig och berättigad 

                                                           
164 Prop. 1973:129, Med förslag till lag om anställningsskydd, s. 18. 
165 Prop. 1981/82:71, Om ny anställningslag, m.m., s. 33. 
166 Prop. 1973:129, Med förslag till lag om anställningsskydd, s. 62. 
167 A a, s. 115. 
168 A a, s. 119. 
169 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 198 ff. 
170 A a, s. 210. 
171 Ibid. 
172 Kollektivavtal, Gemensamma Metall kollektivavtal, Bilaga 2, s. 54. 
173 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
och CEEP, allmänna överväganden. 
174 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 11. 
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anställningsform på arbetsmarknaden, trots att en tillsvidareanställning är huvudregeln.175 Enligt 

regeringen kan det komma att föreligga ett fortsatt intresse för tidsbegränsade anställningar.176  

4.2 Den tidsbegränsade anställningens effekter på arbetsplatsen 
Många arbetstagare strävar efter tryggheten som en tillsvidareanställning medför, däremot innebär denna 

anställningsform mer än bara ekonomisk trygghet. En tillsvidareanställning kan underlätta för 

arbetstagaren att delta i den sociala gemenskapen i verksamheten samt långsiktigt öka möjligheterna till 

personlig utveckling.177 Arbetslivsinstitutet har framhävt att tillsvidareanställda ofta besitter en högre 

kompetens än tidsbegränsat anställda. En anledning till detta kan vara att arbetsgivaren lägger stora 

resurser på utbildningar i syfte att utveckla arbetstagarnas kompetens. Utbildningar som dessa är ofta 

endast tillgängliga för tillsvidareanställda, vilket innebär att tidsbegränsat anställda går miste om 

kompetensen som utbildningen medför.178 Ovanstående visar att tillsvidareanställda får mer än bara 

ekonomisk trygghet genom sin anställningsform.179 Ett EU-direktiv har även visat att arbetstagare som 

innehar en tidsbegränsad anställning är mer utsatt för risker gällande olycksfall i arbetet samt 

arbetssjukdomar jämfört med andra arbetstagare.180 

Det är av betydelse att notera att en tidsbegränsad anställning inte per automatik medför en minskad 

trygghet. En tidsbegränsad anställning kan inte upphöra under anställningens gång, vilket på kort sikt 

skapar viss trygghet för arbetstagaren. Tryggheten försvinner däremot när anställningen närmar sig sitt 

slut. Det blir oklart för arbetstagaren om anställningen kommer att fortsätta efter anställningstidens 

upphörande, vilket i sin tur skapar en oro och ett problem för arbetstagaren. Om arbetstagaren får besked 

angående fortsatt anställning, finns det ingen garanti att den nya anställningen medför samma 

arbetsuppgifter och arbetstider eller om kollegorna är desamma.181 Detta försvårar även för arbetstagaren 

att delta i den sociala gemenskapen.182 Osäkerheten som en tidsbegränsad anställning medför, är något 

som inte förekommer i en tillsvidareanställning.183 Ovanstående visar att arbetstagare som innehar en 

tidsbegränsad anställning har större svårigheter att påverka sin egen arbetssituation.184 Arbetstagare som 

                                                           
175 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 9. 
176 Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen, s. 38. 
177 A a, s. 39. 
178 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 199. Se även SOU 1993:32, Ny 
anställningsskyddslag, s. 299. 
179 Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen, s. 39. 
180 Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare medtidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt 
anställningsförhållande. 
181 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag, s. 299. Se även AD 1984 nr 66. 
182 Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen, s. 39. 
183 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag, s. 299. 
184 Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen, s. 38. 
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innehar en tidsbegränsad anställning får inte samma ansvar och utmaningar på arbetsplatsen jämfört med 

en arbetstagare som är tillsvidareanställd.185  

En studie gjord av Arbetslivsinstitutet visar att anställningsformen påverkar arbetstagarens 

beslutsinflytande. En arbetstagare som är tillsvidareanställd har ett större inflytande gällande beslut än en 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning.186 Arbetslivsinstitutet har i en annan studie undersökt 

arbetsmiljön. Studien har visat att arbetstagare som innehar en tidsbegränsad anställning har större 

svårigheter att framföra kritik och vidare få gehör för kritiken som framförs. Tidsbegränsat anställda deltar 

sällan i dialoger gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen och får heller inte nödvändig utbildning i 

arbetsmiljö i samma utsträckning som tillsvidareanställda.187 Ovanstående visar de effekter som en 

tidsbegränsad anställning medför, både på kort och lång sikt. Avsaknaden av trygghet och osäkerheten 

som en tidsbegränsad anställning innebär, påvisar ett behov av en starkare reglering gällande 

anställningsskydd för arbetstagare med en tidsbegränsad anställning. Detta för att minimera de effekter 

som uppstår, både på och utanför arbetsplatsen.188 

4.3 Den tidsbegränsade anställningens effekter utanför arbetsplatsen 
När tidsbegränsade anställningar studeras, är det av betydelse att ta hänsyn till vilka effekter denna 

anställningsform medför. I flera fall kolliderar båda parternas intressen. Arbetsgivarens intresse av 

flexibilitet, kan gynnas av att arbetstagarna känner trygghet i sina anställningar. Samtidigt hindras inte 

arbetstagarens intresse av trygghet möjligheten till att flexibilitet föreligger. Det är av vikt för båda 

parternas intressen att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt samt utvecklar de resultat som 

eftersträvas.189 Ur ett samhällsperspektiv kan en tidsbegränsad anställning leda till en högre 

sysselsättningsgrad för arbetstagarna, på grund av den kunskap och erfarenhet som införskaffas.190 

Arbetstagare som inte har tillräckligt med arbetslivserfarenhet, kan i praktiken endast få en tidsbegränsad 

anställning. Däremot kan tidsbegränsade anställningar vara ett sätt för arbetstagaren att ta sin in på 

arbetsmarknaden, vilket kan medföra en ökad arbetslivserfarenhet som i sin tur kan öka möjligheterna till 

en tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar kan därmed på lång sikt innebära att arbetstagaren 

får bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.191  

Tryggheten som en tillsvidareanställning medför påverkar, på lång sikt arbetstagarens livskvalité och ökar 

arbetstagarens möjligheter att planera och bestämma över sitt privatliv, men även sitt arbetsliv. Den 

ökade kontrollen som detta medför för arbetstagaren leder till bättre arbetsresultat. Dessa resultat 

gynnar, på lång sikt både arbetsgivaren och dess verksamhet, men även samhället i stort.192 En 

                                                           
185 Wikman, Anders, Temporära kontrakt och låsningseffekter, s. 28. 
186 Aronsson, Gunnar & Gustafsson, Klas & Dallner, Margareta, Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett 
centrum – periferiperspektiv, s. 12 f. 
187 Aronsson, Gunnar & Göransson, Sara, Tillfälligt anställda och arbetsmiljödialogen, s. 12 f. 
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föräldraledighetslagen, s. 39. 
189 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 201 och s. 209. 
190 A a, s. 210. 
191 SOU 1993:32, Ny anställningsskyddslag, s. 300. 
192 Prop. 2001/02:97, Lag om förbud mot diskriminering av deltids-arbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning, m.m., s. 23. 
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tidsbegränsad anställning kan leda till att arbetstagaren på kort sikt har svårt att etablera sig i samhället. 

Oron över att inte ha en tillsvidareanställning medför att arbetstagaren inte har ekonomisk trygghet, vilket 

på lång sikt påverkar möjligheterna att bilda familj. Detta drabbar även samhället i stort negativt.193 

Tidsbegränsat anställda riskerar en sämre ekonomisk situation jämfört med tillsvidareanställda. Detta 

medför ökade svårigheter för tidsbegränsade arbetstagare att få bostad eller banklån.194  

En studie gjord av Anna-Karin Waenerlund påvisar ett samband mellan tidsbegränsade anställningar och 

psykisk hälsa. Waenerlund framhäver att psykisk ohälsa förekommer i större utsträckning bland 

tidsbegränsade arbetstagare än tillsvidareanställda. En anledning till detta anses vara avsaknaden av 

trygghet som en tidsbegränsad anställning medför. Waenerlund framhäver även att sämre ekonomiska 

förhållanden och pressen som arbetet innebär, kan vara några förklaringar till varför psykisk ohälsa på lång 

sikt förekommer i större utsträckning bland tidsbegränsat anställda.195 En annan studie från 

Arbetslivsinstitutet påvisar att tidsbegränsat anställda i stor utsträckning upplever ökad stress över sin 

ekonomiska situation. Detta kan på lång sikt påverka arbetstagarens hälsa, både psykiskt och fysiskt.196 

Detta kapitel har framhävt arbetsgivarens intresse av flexibilitet och arbetstagarens intresse av trygghet 

gällande tidsbegränsade anställningar. Anställningen och dess effekter på samt utanför arbetsplatsen har 

utretts för båda parter. En arbetstagare med tidsbegränsad anställning har sämre möjligheter att delta i 

utbildningar som förekommer i arbetsgivarens verksamhet och därmed utveckla sin kompetens. Detta 

försvårar för arbetstagaren att få bostad eller banklån. Waenerlunds studie visar att psykisk ohälsa är ett 

vanligt förekommande bland tidsbegränsade arbetstagare jämfört med tillsvidareanställda. 

5. Analys 
Detta kapitel utgår från tidsbegränsade anställningar och vilka konsekvenser denna anställningsform får 

för både arbetstagare och arbetsgivare. Kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Metall studeras för 

att vidare analysera om det föreligger några skillnader mellan privat och offentlig sektor mot bakgrund av 

LAS och dess bestämmelser. Arbetsdomstolens avgöranden jämförs och analyseras för att tydliggöra 

skillnaderna mellan de olika sektorerna. Ett förslag till ny reglering avslutar analysen i syfte att framhäva 

de brister som föreligger idag, för att vidare lägga fram förslag till hur de kan åtgärdas. 

5.1 Tidsbegränsad anställning och dess konsekvenser 
Utredningen ovan har visat att det föreligger betydande skillnader mellan en tillsvidareanställning och en 

tidsbegränsad anställning. Den väsentligaste skillnaden är tillvägagångssättet gällande anställningens 

upphörande. En tidsbegränsad anställning upphör vid en fast tidpunkt och arbetsgivaren behöver inte ha 

                                                           
193 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 210 f. Se även Prop. 2005/06:185, Förstärkning 
och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen, s. 38. 
194 Prop. 2001/02:97, Lag om förbud mot diskriminering av deltids-arbetande arbetstagare och arbetstagare med 
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195 Waenerlund, Anna-Karin, Is temporary employment related to health status? Analysis of the Northern Swedish 
Cohort. 
196 Aronsson, Gunnar & Dallner, Margareta & Lindh Tomas, Flexibla inkomster och fast utgifter – En studie av 
ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda, s. 22 ff. 
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saklig grund för uppsägningen.197 Arbetsgivaren är skyldig att lämna besked till arbetstagaren om fortsatt 

anställning minst en månad i förväg i enlighet med 15 § 1 st LAS.198 Detta medför att arbetstagaren inte 

har lång tid på sig att söka nytt arbete, vilket kan innebära att arbetstagaren är utan lön under den tid 

arbetstagaren försöker skaffa sig en ny anställning.  

Om det föreligger ett kollektivavtal mellan parterna, kan dess bestämmelser försämra denna situation 

ytterligare. Detta eftersom enligt Allmänna bestämmelser föreligger det ingen skyldighet för arbetsgivaren 

att lämna besked till arbetstagare om fortsatt anställning.199 Om tidpunkten för anställningens 

upphörande är relativt bestämd, medför det att arbetstagaren inte har vetskap om när anställningen 

upphör, vilket gör det problematiskt för arbetstagaren att söka ny anställning. Det bör däremot anses som 

ett rimligt krav från arbetstagarens sida att få en viss uppsägningstid. Detta i syfte att underlätta 

möjligheterna för arbetstagaren att hitta en ny anställning. Det skapar bättre förutsättningar för 

arbetstagaren att söka en ny anställning, om det föreligger ett på förhand bestämt datum för 

anställningens upphörande.  

Ovanstående medför både för- och nackdelar för arbetstagaren. Om arbetstagaren är bunden av 

kollektivavtalet, kan arbetstagaren rimligtvis anta att anställningen inte kommer att fortsätta efter 

anställningens upphörande och kan därmed börja söka nytt arbete. Däremot kan detta medföra att 

arbetstagaren inte deltar i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen, eftersom arbetstagaren vet att 

anställningen kommer att upphöra.200 Det kan i sin tur påverka arbetstagarens inställning till 

genomförandet av arbetsuppgifterna och arbetsgivarens verksamhet. Detta kan även få en motsatt effekt, 

varav arbetstagaren istället försöker få så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt från anställningen 

för att blir mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Därmed kan arbetstagaren sedan få en annan, 

förhoppningsvis bättre anställning. 

Oavsett om anställningen upphör vid en relativt bestämd eller fast tidpunkt, medför en tidsbegränsad 

anställning en osäkerhet för arbetstagaren, som i sin tur påverkar arbetstagaren negativt, både på och 

utanför arbetsplatsen. Arbetslivsinstitutets utredning har visat att tidsbegränsade arbetstagare får en 

minskad kompetensutveckling.201 Detta eftersom resurserna som arbetsgivaren lägger på utbildningar för 

att vidare utveckla kompetensen, ofta endast är tillgängliga för tillsvidareanställda.202 Om en arbetstagare 

med tidsbegränsad anställning inte får möjligheten att vidareutveckla sin kompetens, blir det svårare för 

arbetstagaren att hitta en ny anställning när den tidsbegränsade anställningen har upphört. Samtidigt är 

det försvarbart från arbetsgivarens sida att inte lägga stora resurser i syfte att utveckla en arbetstagare 

med tidsbegränsad anställnings kompetens, eftersom anställningen kommer att upphöra. Detta medför 

att arbetstagarens kompetens inte stannar inom arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren kan 

exempelvis få en ny anställning hos arbetsgivarens konkurrent, vilket kan påverka arbetsgivarens 

verksamhet negativt. Det är av betydelse att notera att det är upp till arbetsgivaren själv att fritt bestämma 

                                                           
197 Se avsnitt 3.4, Tidsbegränsad anställning och dess upphörande. 
198 Se avsnitt 2.2, Regleringen gällande tidsbegränsade anställningar. 
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200 Se avsnitt 4.2, Den tidsbegränsade anställningens effekter på arbetsplatsen. 
201 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 11. 
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hur personalsammansättningen ska se ut och organiseras.203 Detta kan i sin tur utgöra ett hinder för 

arbetstagarens intresse av trygghet.204 

En arbetstagare med tidsbegränsad anställning har begränsade möjligheter till att delta i 

kompetenshöjande utbildningar som ges i arbetsgivarens verksamhet. Ett alternativ för att öka 

tidsbegränsat anställdas möjligheter till dessa utbildningar bör vara genom kollektivavtalsreglering. På 

grund av att LAS och dess bestämmelser är semidispositiva, kan detta öka arbetstagarens möjligheter till 

kompetensutveckling. Ovanstående bör medföra att LAS och dess reglering lättas upp. Detta kan även 

underlätta för arbetstagaren att, i framtiden få en tillsvidareanställning på grund av att arbetstagaren blir 

mer eftertraktad och erhåller en starkare position på arbetsmarknaden. 

Om en arbetstagare inte vidareutvecklar sin kompetens, blir det som sagt problematiskt att hitta en ny 

anställning. Detta kan påverka arbetstagarens vilja att bilda familj på grund av de begränsningar som den 

tidsbegränsade anställningen medför.205 En arbetstagare med tidsbegränsad anställning får problem att få 

bostad och banklån, vilket påverkar arbetstagarens ekonomiska situation.206 Den ökade oron anses vara 

en av anledningarna till att en arbetstagare med tidsbegränsad anställning har ett sämre hälsotillstånd. 

Anna-Karin Waenerlund framhäver även att psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande bland 

tidsbegränsat anställda. Detta främst på grund av att anställningen medför en minskad trygghet jämfört 

med en tillsvidareanställning.207 En annan studie från Arbetslivsinstitutet visar även att arbetsmiljön 

påverkas beroende på vilken anställningsform som föreligger.208 

Arbetstagarens intresse av trygghet är välgrundad på grund av de svårigheter en tidsbegränsad anställning 

medför. Däremot är arbetsgivarens intresse av flexibilitet av betydelse, eftersom det finns ett intresse av 

att anpassa arbetskraften utifrån arbetsmarknadens svängningar.209 Kollektivavtalet Metall framhäver 

även att den snabba produktionsutvecklingen medför att arbetsgivarens kunder ställer krav på ökad 

flexibilitet.210 Däremot kan arbetsgivarens intresse av flexibilitet medföra ökade lönekostnader.211 Detta 

eftersom tidsbegränsade arbetstagare, ofta byter anställning och kan därmed höja sin egen lön, vilket 

innebär att arbetsgivaren får ökade lönekostnader.  

Om arbetsgivaren ständigt nyttjar tidsbegränsade anställningar, innebär det att arbetsgivaren ofta 

anställer ny personal. Arbetsgivarens lönekostnader ökar, kan det påverka verksamheten i stort negativt. 

Detta kan även påverka arbetstagarnas samhörighet, eftersom om ny personal ständigt tillkommer, skapas 

ingen samhörighet i verksamheten. En arbetstagare med tidsbegränsad anställning sätts även i en sämre 

                                                           
203 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s. 295. 
204 Prop. 1973:129, Med förslag till lag om anställningsskydd, s. 119. 
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position på grund av att anställningen medför ett begränsat förhandlingsutrymme. Den tidsbegränsade 

anställningen innebär färre möjligheter till kompetensutvecklande utbildningar, vilket i sin tur medför att 

arbetstagaren är mindre attraktiv på marknaden. Detta begränsar även arbetstagarens möjligheter vid en 

löneförhandling. Ovanstående kan påverka arbetstagarnas prestation och därmed verksamhetens 

resultat.212  

Vikariat är en tidsbegränsad anställningsform som har utvecklats väsentligt genom åren och har blivit en 

friare anställning att tillämpa.213 Kännetecknande för en vikariatsanställning är att en arbetstagare 

vikarierar för en annan arbetstagare som är ledig från tjänsten.214 Däremot har uppsatsens utredning visat 

att idag behöver inte en arbetstagare som innehar en vikariatsanställning vikariera för en specifik 

arbetstagare. Det förekommer ofta att en arbetstagare vikarierar för flera arbetstagare under tiden den 

tidsbegränsade anställningen pågår. Detta medför att arbetsgivaren har större flexibilitet gällande 

vikariatsanställningar och lättare kan anpassa sitt behov av arbetskraft. Ovanstående innebär att 

arbetstagaren upplever mindre trygghet. 

När det avser allmän visstidsanställning enligt 5 § 1 st LAS och det faktum att arbetsgivaren inte är skyldig 

att uppge några särskilda skäl för tidsbegränsningen, medför att arbetstagaren erhåller ett sämre 

anställningsskydd.215 Detta eftersom om arbetsgivaren inte behöver uppge några skäl för att en 

tidsbegränsad anställning är aktuell, underlättar det för arbetsgivaren att kringgå LAS och dess 

bestämmelser. Arbetstagaren kan därmed ha en tidsbegränsad anställning under en längre period och inte 

erhålla tryggheten som en tillsvidareanställning innebär. Lagändringen som trädde ikraft 2007 medförde 

att allmän visstidsanställning kunde tillämpas utan motivering till den aktuella tidsbegränsningen. Detta 

innebär ökade möjligheter för arbetsgivaren att tillämpa en allmän visstidsanställning, vilket påverkar 

arbetstagarens intresse av trygghet. Arbetsgivaren har även större möjligheter att tillämpa 

vikariatsanställning, vilket har lett till att det är enklare att kringgå bestämmelserna i LAS och 

anställningsskyddet som lagen medför. 

Ovanstående visar att arbetsgivaren sätter ramarna för en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren har 

ett starkare förhandlingsläge jämfört med den tidsbegränsade arbetstagaren och kan därmed till stor del 

påverka lön, arbetstider, anställningens längd och arbetsuppgifter. Arbetstagaren får mer eller mindre 

acceptera de förhållanden och villkor som anges på grund av arbetstagarens osäkra situation. Detta kan 

påverka arbetstagarens psykiska hälsa, vilket kan ha en negativ inverkan på arbetsuppgifternas utförande. 

Ovanstående kan även drabba arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren får givetvis en anställning, vilket 

är fördelaktigt för både privat- och arbetsliv. Däremot, från arbetstagarens synvinkel medför en 

tidsbegränsad anställning inte särskilt stora förändringar i arbetstagarens privatliv. Arbetstagaren må ha 

en inkomst, men inkomsten underlättar inte för arbetstagaren att få en bostad eller ett banklån. 

Arbetslivet kan få positiva effekter, däremot om arbetsgivaren inte lägger resurser på tidsbegränsat 
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anställda för att de ska kunna vidareutveckla sin kompetens, är det värt att ifrågasätta hur positiva dessa 

effekter verkligen är.  

De tidigare nämnda konsekvenser som uppstår för en arbetstagare med tidsbegränsad anställning, påvisar 

ett behov av en skyddsreglering, i syfte att dessa arbetstagare ska erhålla ett starkare anställningsskydd. 

Den aktuella intresseavvägningen mellan arbetstagarens intresse av trygghet samt arbetsgivarens intresse 

av flexibilitet är av väsentlig betydelse gällande skyddsregleringen. På grund av arbetsgivarens oväntade 

svängningar i verksamheten, kommer tidsbegränsade anställningar även att förekomma i framtiden. 

Arbetsgivaren har även rätt att bestämma hur personalsammansättningen ska se ut och organiseras, vilket 

medför ett behov av att stärka anställningsskyddet för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar.  

5.2 Kollektivavtalets betydelse på privat och offentlig sektor 
Uppsatsen har visat att kollektivavtal är av avgörande betydelse på grund av att LAS och dess 

bestämmelser är semidispositiva. Detta innebär att bestämmelserna i LAS kan avtalas bort och därmed 

ersättas av bestämmelser som anges i kollektivavtal.216 Kollektivavtalet är även rättsligt bindande för 

samtliga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationens medlemmar.217 De två kollektivavtalen som har 

berörts genom uppsatsen har visat att det föreligger skillnader mellan de olika kollektivavtalen på privat 

och offentlig sektor. Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser har en väsentligt längre uppsägningstid än 

kollektivavtalet Metall. Uppsägningstiden är fyra månader kortare enligt kollektivavtal Metall jämfört med 

Allmänna bestämmelser.218 Ovanstående visar att kollektivavtalens innebörd kan variera beroende på om 

en arbetstagare arbetar i den privata respektive den offentliga sektorn. Om en arbetstagare är bunden av 

kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, medför detta att arbetstagaren har fyra månader längre på sig 

att söka ett nytt arbete när anställningen har upphört. Det kan därmed leda till att arbetstagaren får en 

möjlighet att hitta ett annat arbete på grund av den ökade tiden. Arbetstagaren har därmed bättre 

möjligheter att överblicka sin ekonomiska situation. 

En arbetstagare som istället är bunden av kollektivavtalet Metall kan känna en ökad oro över sin 

ekonomiska situation. Två månaders uppsägningstid är inte lång tid för att hitta nytt arbete. Dagens 

arbetsmarknad medför att det är många sökande för en tjänst, vilket i sin tur påverkar längden på 

intervjuprocessen. Detta innebär att det kan dröja längre än två månader för en arbetstagare att hitta nytt 

arbete. Om en arbetstagare inte har någon anställning, kan det påverka arbetstagarens värde på 

arbetsmarknaden, arbetstagarens privatliv samt psykiska hälsa. Konsekvenserna som detta kan medföra 

påvisar vikten av ett kollektivavtal och dess innebörd. 

Det föreligger även en annan skillnad mellan kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Metall gällande 

företrädesrätten till återanställning. Enligt 25 § LAS innebär företrädesrätten att en arbetstagare har 

företräde till en ledig tjänst om arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.219 Båda ovanstående 

kollektivavtal medför en striktare reglering än vad som anges i LAS. Allmänna bestämmelser framhäver att 

en arbetstagare med tidsbegränsad anställning inte har företrädesrätt till återanställning.220 Detta kan 
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anses som en väldigt strikt reglering och tydliggör ytterligare att tidsbegränsat anställda innehar en sämre 

position än tillsvidareanställda. Bestämmelser som dessa i ett kollektivavtal bidrar till arbetstagarens oro 

över sin ekonomiska situation. Det bidrar även till att psykisk ohälsa kan bli ett alltmer vanligt 

förekommande på arbetsplatsen, på grund av avsaknaden av den sociala gemenskapen.221  

Det är möjligt att en arbetstagare, som är bunden av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser kan känna 

ett ökat driv att få så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt från arbetet och arbetsgivarens 

verksamhet. Däremot, har en stor del av arbetstagare med en tidsbegränsad anställning begränsade 

möjligheter till kompetensutveckling och därmed en svagare ställning på arbetsmarknaden.222 På grund av 

att det är denna grupp av arbetstagare som är i störst behov av skyddet som LAS medför, är det mer 

fördelaktigt om kollektivavtalet lättar upp regleringen gällande företrädesrätt till återanställning.223 

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser begränsar istället arbetstagarens möjligheter till återanställning, 

vilket medför att arbetstagarens ställning inte förbättras. Detta påverkar i sin tur arbetstagaren negativt 

och, på lång sikt även samhället i stort.224 

Kollektivavtal Metall och dess bestämmelser gällande företrädesrätt till återanställning, är inte lika strikt 

jämfört med Allmänna bestämmelser. Metall framhäver att det föreligger en möjlighet för parterna att 

avtala om rätten till företräde.225 Slutsatsen kan dras att kollektivavtalet Metall åtminstone öppnar upp 

möjligheten för att en arbetstagare ska ha rätt till företräde vid återanställning. Däremot föreligger det 

inskränkningar som medför att det, i praktiken blir problematiskt att införa. Även här har kollektivavtalet 

infört en hårdare reglering än vad som medges i LAS, vilket påverkar arbetstagaren negativt. 

Arbetsgivarens intresse av flexibilitet speglar sig i dessa kollektivavtal. Allmänna bestämmelser tillåter inte 

företrädesrätt till återanställning, vilket kan bero på arbetsgivarens intresse av att anställa ny personal när 

den tidsbegränsade anställningen har upphört. Detta kan vara ett sätt för arbetsgivaren att tillföra ny 

kunskap och erfarenhet till verksamheten. Om företrädesrätt föreligger är arbetsgivaren till viss del låst 

och måste respektera företrädesrätten och därmed återanställa vissa arbetstagare. Detta gäller även 

kollektivavtalet Metall där företrädesrätt endast föreligger om parterna avtalar om det. Ovanstående kan 

vara ett sätt för arbetsgivaren att bibehålla vissa arbetstagares kompetens inom företaget genom att 

erbjuda möjligheten till återanställning. Det faktum att arbetstagaren inte har någon företrädesrätt enligt 

Allmänna bestämmelser kan medföra viss trygghet på grund av att arbetstagaren är medveten om att, när 

den tidsbegränsade anställningen upphör, är det dags att söka nytt arbete. Om parterna har avtalat om 

företrädesrätten i enlighet med kollektivavtalet Metall, föreligger det fortfarande en viss osäkerhet, 

eftersom det är oklart för arbetstagaren när en tjänst blir ledig inom verksamheten.  

Både Allmänna bestämmelser och kollektivavtalet Metall skiljer sig åt gällande när en tidsbegränsad 

anställning övergår till en tillsvidareanställning. Allmänna bestämmelser anger att en tidsbegränsad 

anställning övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren haft en allmän visstidsanställning i mer 
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än tre år de senaste fem åren.226 Däremot framgår det av 5 § 2 st LAS att arbetstagaren endast behöver ha 

haft en tidsbegränsad anställning i mer än två år för att anställningen ska övergå till en 

tillsvidareanställning. Skillnaden mellan LAS och Allmänna bestämmelser är att kollektivavtalet möjliggör 

för arbetstagaren att räkna ihop anställningstid från både en tidsbegränsad anställning i form av allmän 

visstidsanställning och vikariat. Bestämmelsen i LAS anger däremot att de olika tidsbegränsade 

anställningarna måste räknas separat, vilket medför att arbetstagaren kan inneha en tidsbegränsad 

anställning i fem år innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Ovanstående innebär i sin tur 

att arbetstagare som är bundna av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, måste inneha en 

tidsbegränsad anställning under en kortare tid för att vidare kunna få en tillsvidareanställning och 

tryggheten som den medför. På grund av att Allmänna bestämmelser lättar upp regleringen jämfört med 

vad som framgår av LAS, kan det anses som att kollektivavtalet främjar tillsvidareanställningar och den 

trygghet som anställningen innebär. 

Kollektivavtalet Metall har även lättat upp regleringen som anges i LAS. Enligt kollektivavtalet Metall måste 

arbetstagaren ha innehaft en tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader för att anställningen ska 

övergå till en tillsvidareanställning.227 Detta är mer fördelaktigt för arbetstagaren, eftersom det medför att 

arbetstagaren, efter en kortare period kan få en tillsvidareanställning och tryggheten som anställningen 

innebär. Vetskapen om att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning efter bara ett 

år, kan leda till att arbetstagaren presterar bättre på arbetsplatsen. Det ger även arbetstagaren bättre 

förutsättningar att delta i den sociala gemenskapen. Ur arbetsgivarens synvinkel kan det innebära att 

arbetsgivaren kan bibehålla arbetstagarens erfarenhet och kompetens inom verksamheten. Detta kan i sin 

tur bidra till att arbetsgivarens verksamhet åstadkommer bättre resultat och kan växa på marknaden. 

Slutsatsen kan därmed dras att vid en jämförelse av kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Metall, 

mot bakgrund av LAS bestämmelser att kollektivavtalet Metall anses mer fördelaktigt utifrån både 

arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Många av de bestämmelser som har tagits upp från 

kollektivavtalet Metall har syftat till att lätta upp regleringen i LAS och därmed underlätta för 

arbetstagaren att komma in på arbetsmarknaden, men även att erhålla en starkare ställning. 

Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser har i stort sett haft en motsatt effekt, eftersom en del 

bestämmelser istället försvårar för arbetstagaren att erhålla en starkare ställning på arbetsmarknaden. Ur 

arbetsgivarens synvinkel är Allmänna bestämmelser mer fördelaktigt, eftersom avtalet möjliggör för 

arbetsgivaren att bibehålla arbetstagarens erfarenhet och kompetens inom verksamheten under en längre 

tid. Det möjliggör även för arbetsgivaren att anställa tidsbegränsad personal under en längre tid, vilket 

medför att arbetstagarens oro över sin ekonomiska situation ökar. 

5.3 Arbetsdomstolens avgöranden avseende tidsbegränsade anställningar 
Ett antal rättsfall från både privat och offentlig sektor har studerats genom uppsatsen i syfte att utreda om 

det föreligger några skillnader mellan de olika sektorerna gällande tidsbegränsade anställningar. 

Rättspraxis från Arbetsdomstolen har visat att arbetets särskilda beskaffenhet är av betydelse vid 

avgörandet om en tidsbegränsad anställning anses som tillåten enligt LAS.228 Rättsfall från den offentliga 
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sektorn har visat att en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall är av väsentlig 

betydelse för Arbetsdomstolens bedömning. Arbetsdomstolen har lagt stor vikt vid de enskilda 

omständigheterna som i sin tur har avgjort den tidsbegränsade anställningens tillåtlighet. Det är 

försvarbart från Arbetsdomstolens sida att lägga stor vikt vid de enskilda omständigheterna, eftersom 

varje fall är olika och därmed ges en rättvis bedömning.  

Ovanstående kan medföra ökade svårigheter för parterna att förutse domstolens resonemang, på grund 

av att domstolen gör en samlad bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Däremot kan 

det ifrågasättas om det är till fördel för parterna, eftersom om det är problematiskt att förutse domstolens 

resonemang, kan det bli svårt för arbetsgivaren att tillämpa en tidsbegränsad anställning. De tolknings- 

och tillämpningsproblem som arbetsgivaren står inför, kan medföra att arbetsgivaren väljer att inte 

anställa någon ny personal, trots att svängningar i verksamheten förekommer. Detta kan i sin tur medföra 

att arbetstagarna upplever en ökad press på arbetet på grund av den brist på personal som uppkommit. 

Ovanstående kan medföra att psykisk ohälsa förekommer mer frekvent även bland tillsvidareanställda.  

Samtliga rättsfall som tagits upp från den privata sektorn visar att Arbetsdomstolen tagit hänsyn till om 

arbetstagarens arbetsuppgifter varit av tidsbegränsande natur samt om de skiljde sig från 

arbetsuppgifterna som tillsvidareanställda utförde. Detta vid avgörandet om en tidsbegränsad anställning 

anses som tillåten på grund av arbetets särskilda beskaffenhet.229 I två av dessa fall skiljde sig inte 

arbetsuppgifterna som en tidsbegränsad anställd utförde från de uppgifter som en tillsvidareanställd 

utförde. Däremot var arbetsuppgifterna av tidsbegränsande natur i ena fallet, men inte i det andra. Trots 

detta ansåg Arbetsdomstolen att båda fallen stod i strid mot 5 § 2 st LAS. En anledning till detta kan vara 

de särskilda omständigheterna som är av avgörande betydelse vid bedömningen. Det ska dock noteras att 

idag finns möjligheter att tillämpa en allmän visstidsanställning, som inte kräver att arbetsgivaren uppger 

några särskilda skäl för tidsbegränsningen. 

Omständigheter som dessa är enskilda och varierar från fall till fall. Trots att det finns ett flertal rekvisit 

som ska vara uppfyllda för att en tidsbegränsad anställning ska anses som tillåten, visar utredningen att 

rekvisiten endast är av vägledande betydelse. Arbetsdomstolen har i samtliga rättsfall gjort en samlad 

helhetsbedömning av de enskilda omständigheterna i respektive fall. Domstolen har även framhävt att 5 

§ 2 st LAS ska tillämpas restriktivt. Därmed kan Arbetsdomstolen i vissa fall anse att de enskilda 

omständigheterna väger tyngre vid bedömningen av en tidsbegränsad anställnings tillåtlighet.  

Arbetsdomstolen ansåg i ett annat fall från den privata sektorn att en arbetstagares tidsbegränsade 

anställning var tillåten i enlighet med 5 § 2 st LAS.230 I detta fall var både rekvisitet gällande 

arbetsuppgifternas tidsbegränsande natur samt att de skiljde sig från uppgifter som en tillsvidareanställd 

utför uppfyllda. Trots att arbetsuppgifterna ansågs som speciella i den mening som avses i 5 § 2 st LAS, 

framhävde Arbetsdomstolen att anställningens tillåtlighet var grundad på förutsättningen att 

arbetsuppgifterna skiljde sig från de en tillsvidareanställd utförde.231 Trots att anställningens tillåtlighet 

avgjordes av de enskilda omständigheterna, lade Arbetsdomstolen stor vikt vid arbetsuppgifternas 

                                                           
229 AD 1976 nr 73, AD 1976 nr 88, AD 1977 nr 56 och AD 1981 nr 116. 
230 AD 1981 nr 116. 
231 AD 1981 nr 116. 



30 
 

karaktär. Arbetsgivaren kan få viss vägledning av detta avgörande när det avser en tidsbegränsad 

anställnings tillåtlighet. Det är av betydelse att arbetsgivaren framhäver den tidsbegränsade 

arbetstagarens arbetsuppgifter och att dessa skiljer sig från det dagliga arbetet i verksamheten. 

I ett fall från den offentliga sektorn hade arbetsgivaren visat att en tidsbegränsad anställning förelåg, trots 

att den tidsbegränsade arbetstagarens arbetsuppgifter och dess karaktär inte skiljde sig från de 

arbetsuppgifter som en tillsvidareanställd utförde. Vidare förelåg det inga särskilda omständigheter i det 

aktuella fallet som medgav en tillsvidareanställning. Trots detta ansåg Arbetsdomstolen att anställningen 

stod i strid mot 5 § 2 st LAS.232 Ovanstående rättsfall visar att det föreligger svårigheter för arbetsgivaren 

att bevisa att en tidsbegränsad anställning, inte endast föreligger, utan även att den anses som tillåten 

enligt LAS och dess bestämmelser.  

Tidigare nämndes att arbetsgivaren är den avgörande parten i ett anställningsförhållande samt att det är 

arbetsgivaren som sätter ramarna för anställningsavtalet, avseende bland annat arbetstider, lön och 

arbetsuppgifter.233 Ovanstående utredning av rättsfallen på privat och offentlig sektor har även visat att 

arbetsgivaren har ett ökat ansvar när det avser tidsbegränsade anställningar. Det är arbetsgivaren som har 

bevisbördan att se till att anställningen uppfyller de krav som ställs i LAS. Om arbetsgivaren inte uppfyller 

dessa krav, kan det medföra att Arbetsdomstolen anser att arbetstagarens anställning istället är tillsvidare 

och inte tidsbegränsad. Detta kan leda till stora konsekvenser för arbetsgivaren när det avser 

uppsägningstid och kravet på saklig grund för uppsägning, men även turordningsregler och företrädesrätt 

till återanställning. Om Arbetsdomstolen fastställer att arbetstagarens anställning inte är förenlig med 5 § 

LAS och istället anser att anställningen gäller tillsvidare, upphör inte arbetstagarens anställning vid ett 

bestämd datum. Arbetsgivaren måste därmed ta i beaktande kravet gällande saklig grund.234 Detta kan 

medföra att en arbetstagare som endast skulle vara anställd under en kortare period, istället blivit anställd 

på obestämd tid. 

Ovanstående medför ökade lönekostnader för arbetsgivaren som i sin tur kan påverka verksamheten 

negativt. Det kan uppstå svårigheter för arbetsgivaren att utveckla sin verksamhet, vilket kan leda till 

nedskärningar av personal. Detta kan medföra att en del arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Verksamheten kan dock även påverkas positivt av förändringen. Arbetstagaren kan delta i utbildningar för 

att vidareutveckla sin kompetens, som i sin tur kan förbättra verksamhetens resultat. Arbetstagaren har 

även fått tryggheten som en tillsvidareanställning medför och presterar möjligtvis bättre. Den balans som 

råder mellan privat- och arbetsliv kan ha förbättrats för arbetstagaren, vilket i sin tur kan gynna 

arbetsgivaren till det bättre.  

5.4 Förslag till ny reglering 
Ett försök till att stärka arbetstagare med en tidsbegränsad anställning och dess anställningsskydd har 

gjorts i samband med den nya lagändringen som trädde ikraft 1 maj 2016. Den nya bestämmelsen som 

införts tar främst sikte på upprepade visstidsanställningar och därmed syftar regleringen till att skapa en 
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bättre situation för arbetstagare som innehar en begränsad anställning under en längre tid.235 Den 

viktigaste punkten i den nya bestämmelsen är när en tidsbegränsad anställning övergår till en 

tillsvidareanställning. En anställning som följt på en annan och tillträtts inom sex månader efter att den 

föregående anställningen upphör, tas med i beräkningen vid avgörandet om en arbetstagare har varit 

anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under de senaste fem åren.236 Detta är en adekvat början på en 

starkare reglering gällande tidsbegränsade arbetstagare, men detta är inte tillräckligt. Missbruk av 

tidsbegränsade anställningar kan fortfarande förekomma, trots införandet av den nya bestämmelsen. Det 

är av betydelse att stärka tidsbegränsade arbetstagares ställning på arbetsmarknaden för att skapa bättre 

förutsättningar för arbetstagarna.  

Dagens reglering gällande tidsbegränsat anställda bör förstärkas ytterligare. Detta främst på grund av den 

grupp som innehar en svagare ställning på arbetsmarknaden och har ett mindre inflytande samt 

begränsade möjligheter att utveckla sin kompetens.237 Det är denna grupp som till stor del innehar en 

begränsad anställning och därmed ett starkt behov av LAS och dess anställningsskydd. Exempelvis kan en 

början vara att tidsbegränsade arbetstagare får delta i utbildningar som sker hos den aktuella 

arbetsgivaren och inom dess verksamhet. Detta medför att arbetstagaren får utveckla sin kompetens och 

därmed bör bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Det kan även öka arbetstagarens inflytande på 

arbetsmarknaden. Däremot är det försvarbart från arbetsgivarens synvinkel, att inte vilja lägga ner stora 

resurser på tidsbegränsade arbetstagare, eftersom kunskapen och kompetensen inte stannar inom 

arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren har dock möjligheten att förlänga arbetstagarens anställning i 

syfte att bibehålla kompetensen inom verksamheten. Det är i dessa fall som den nya lagändringen kan 

medföra ett starkare skydd för arbetstagaren. 

Den nya lagändringen förhindrar arbetsgivaren att löpande stapla tidsbegränsade anställningar på 

varandra under en längre tid. Det skapar bättre förutsättningar för arbetstagaren att snabbare få en 

tillsvidareanställning samt ökar arbetstagarens anställningsskydd. Regeringen har framhävt att 

lagändringen är nödvändig för att kunna begränsa möjligheterna av upprepade visstidsanställningar enligt 

LAS.238 Däremot har regeringen tidigare framfört att ett intresse för tidsbegränsade anställningar även 

kommer att föreligga i framtiden.239 Regeringens påstående bör stämma, eftersom det kan förekomma 

oväntade svängningar i en arbetsgivares verksamhet som kräver ökad personal för en begränsad tid. En 

arbetsgivare kan inte alltid planera och vidare förutse när ett ökat behov av personal kommer att uppstå. 

Arbetsdomstolen har även framfört att om det inte är möjligt att planera verksamheten, anses detta som 

särskilda omständigheter som föranleder att en tidsbegränsad anställning är att anses som tillåten.240 
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Problematiken gällande tidsbegränsade anställningar har ingen klar och enkel lösning. Det är av betydelse 

att ta hänsyn till båda parternas intressen av trygghet respektive flexibilitet när en ny reglering skapas.241 

Både arbetsgivarens och arbetstagarens intressen är försvarbara och det är av betydelse att hitta en balans 

mellan dessa intressen. Regleringen som föreligger idag, är till stor del till arbetsgivarens fördel. 

Uppsatsens utredning har visat vilka konsekvenser en bristfällig reglering har på arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning, både på och utanför arbetsplatsen. Utredningen har även visat vilka 

konsekvenser som kan uppstå för arbetsgivaren om en tidsbegränsad anställning inte anses som tillåten 

enligt LAS.  

Europeiska rådet har, som tidigare nämnts infört ett visstidsdirektiv i syfte att förbättra kvaliteten gällande 

tidsbegränsade anställningar.242 Tidigare förelåg det även en lång debatt om det skulle föreligga ett tak för 

tidsbegränsade anställningar mot bakgrund av visstidsdirektivet.243 Direktivet föreskriver att 

medlemsstaterna ska införa en eller flera åtgärder i syfte att förhindra missbruk av upprepade 

visstidsanställningar.244 Däremot har EU-domstolens praxis visat att samtliga åtgärder inte måste införas 

på grund av att de anses som likvärdiga.245 Det är fördelaktigt om samtliga medlemsstaterna inför samma 

åtgärder för att regleringen gällande tidsbegränsade anställningar ska bli så konsekvent och enhetlig som 

möjligt. Om medlemsstaterna inför olika åtgärder, kan dessa tolkas på skilda sätt i respektive medlemsstat. 

Detta kan medföra att regleringen gällande tidsbegränsade anställningar istället försämras till 

arbetstagarens nackdel.  

Den nya bestämmelsen tar sikte på upprepade visstidsanställningar. Däremot anger visstidsdirektivet att 

åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar är exempelvis objektiva grunder som 

motiverar flera på vandra upprepade visstidsanställningar.246 Visstidsdirektivet går emot LAS lagändring, 

eftersom om arbetsgivaren har precisa och konkreta omständigheter som motiverar upprepade 

visstidsanställningar, är det inte ett brott mot visstidsdirektivet. Rättspraxis från Arbetsdomstolen har även 

visat att det är samtliga omständigheter i varje enskilt fall som är av avgörande betydelse när det avser 

frågan om en tidsbegränsad anställning anses förenlig med 5 § LAS. Om den nya lagändringen ska få önskad 

effekt, är det av betydelse att även se över bestämmelserna i visstidsdirektivet. Visstidsdirektivet kan 

skapa problem på grund av kravet på objektiva grunder. Kravet kan tolkas på olika sätt i medlemsstaterna 

som i sin tur kan försvåra möjligheterna att förhindra missbruk av upprepade visstidsanställningar. 

Sammantaget har uppsatsens utredning visat att en arbetstagare med tidsbegränsad anställning har ett 

stort intresse av trygghet samt sämre möjligheter att delta i utbildningar som förekommer i arbetsgivarens 
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verksamhet. Detta försvårar för arbetstagaren att vidareutveckla sin kompetens. En arbetstagare som 

innehar en tidsbegränsad anställning, får även problem med att få en bostad eller ett banklån på grund av 

osäkerheten som anställningen innebär. Detta kan vara en anledning till varför psykisk ohälsa har blivit ett 

vanligt förekommande bland arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning. Det är av betydelse att 

notera att samtliga ovanstående aspekter måste beaktas vid utformningen av regleringen kring 

tidsbegränsade anställningar. 

6. Slutsats 
Uppsatsen har tydliggjort arbetstagarens rättsliga skydd i privat och offentlig sektor samt dess skillnader. 

Arbetstagarens och arbetsgivarens intressen av trygghet respektive flexibilitet har analyserats, i syfte att 

studera hur detta påverkar det rättsliga skyddet. Utredningen har visat att den väsentligaste skillnaden 

mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning avser anställningens upphörande. Kravet 

gällande saklig grund föreligger inte vid en tidsbegränsad anställning. Detta medför att anställningen 

antingen upphör vid en relativt bestämd eller fast tidpunkt. Ovanstående leder till att arbetstagaren 

upplever stor osäkerhet vilket påverkar arbetstagaren både på och utanför arbetsplatsen. 

Arbetslivsinstitutet har även framhävt att tidsbegränsade arbetstagare får en minskad 

kompetensutveckling på grund av att utbildningar endast är tillgängliga för tillsvidareanställda. En viktig 

aspekt avseende tidsbegränsade anställningar är intresseavvägningen mellan arbetstagarens och 

arbetsgivarens intressen. Arbetsgivarens intresse av flexibilitet grundar sig i möjligheten för arbetsgivaren 

att anpassa arbetskraften utifrån marknadens svängningar. Kollektivavtalet Metall har även framhävt att 

ökad produktionsutveckling, medför att kunderna ställer höga krav på flexibilitet. Arbetstagarens intresse 

av trygghet är av betydelse, eftersom en tidsbegränsad anställning medför en minskad trygghet. 

Anställningen medför ökade svårigheter att få en bostad eller ett banklån, men detta är ändå mer 

fördelaktigt än för de arbetstagare som står utan arbete. 

Uppsatsens utredning har framhävt kollektivavtalets betydelse på privat och offentlig sektor, främst på 

grund av LAS och dess dispositiva bestämmelser. Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser från den 

offentliga sektorn har visat sig medföra en striktare reglering jämfört vad som följer av LAS. 

Kollektivavtalets bestämmelser försvårar för arbetstagaren att komma in på arbetsmarknaden samt 

erhålla en starkare ställning på marknaden. Allmänna bestämmelser är därmed mer fördelaktigt utifrån 

arbetsgivarens synvinkel. Kollektivavtalet Metall, som avser den privata sektorn är dock mer fördelaktigt 

utifrån, främst arbetstagarens perspektiv. Detta eftersom Metall har lättat upp regleringen i LAS.  

Utredningen av rättspraxis från Arbetsdomstolen har tydliggjort vilka rekvisit som är av betydelse vid 

avgörandet om en tidsbegränsad anställnings tillåtlighet. Arbetsdomstolens avgöranden har visat att 

arbetsgivaren har ett ökat ansvar gällande tidsbegränsade anställningar, främst på grund av arbetsgivarens 

bevisbörda. Regleringen avseende tidsbegränsade anställningar bör förstärkas ytterligare på grund av de 

konsekvenser som denna anställningsform medför. Den nya lagändringen innebär att en tidsbegränsad 

anställning övergår till en tillsvidareanställning snabbare jämfört med tidigare reglering. Ovanstående 

ändring är en adekvat början, men inte tillräckligt för att stärka anställningsskyddet för arbetstagare med 

en tidsbegränsad anställning. 
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