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Arbetsrättsliga
problem kring tillfälliga arbetsavtal

Sektionsmöte

Referatskrivare: T.f. assessor Charlotte Abrahamsson, Sverige

Debattledaren, departementsrådet Rakel Surlien, Norge, önskade deltagarna
välkomna och gav därefter ordet till referenten.

Referenten, byrettsjustitiarius dr. jur. Arne Fanebust, Norge, redogjorde i
allt väsentligt för vad han har anfört i sin uppsats Arbeidsrettslige proble-
met i forbindelse med midlertidige arbeidsavtaler.

Korreferenten, justitierådet Riitta Suhonen, Finland: Utgångspunkten är att
ett effektivt anställningsskydd kräver att möjligheten att ingå ett tidsbe-
gränsat arbetsavtal begränsas. Utgångspunkten är också att ett tillsvidare-
gällande arbetsavtal bör vara den normala avtalsformen.

Även i Finland har man intagit bestämmelser i arbetsavtalslagen (2§
2 mom.) om när ett visstidsavtal är tillåtet. Dessa bestämmelser överens-
stämmer med t.ex. den norska och svenska lagen.

Jag berör här bara kort innehållet i den finska lagen. Ett tidsbegränsat
arbetsavtalär tillåtet om arbetets art, vikariat, praktik eller annan därmed
jämställbar omständighet förutsätter det eller om arbetsgivaren har annan
av företagets verksamhet eller av ifrågavarande arbete motiverad anled-
ning till ett sådant avtal.

Den finska lagen nämner särskilt att ett avtal för viss tid som utan giltigt
skäl ingåtts upprepade gånger efter varandra är otillåtet.

Den finska regeringen har dock till riksdagen gett ett förslag till ändring
av lagen, enlit vilket denna uttryckliga begränsade bestämmelse om kedje-
avtal - som vi kallar den - temporärt skall tas bort ur lagen.

Syftet med ändringen är att tolkningen av stadgandet skall underlättas
och att accentuera den princip som redan nu ligger bakom regleringen -
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nämligen att ett visstidsavtal alltid är tillåtet när det kan motiveras med ovan
angivna skäl.

Jag tolkar referenten så att han har kommit fram till den slutsatsen, att
tolkningsproblemen förorsakar en ogynnsam utveckling. Osäkerheten hu-
ruvida en visstidsanställning är tillåten eller ej kan ä en negativ sysselsätt-
ningseffekt. Här ärjag helt enig med referenten.

Jag förstår referenten så att ämnet för vår överläggning är substansen i
kriterierna för ett tillåtet visstidsavtal, kriteriernas klarhet och tolknings-
problem kring dem samt även att i detta sammanhang finna en lösning av
konflikten mellan å ena sidan företagens behov av flexibilitet i arbetsavtals-
former och å andra sidan skyddandet av arbetstagarnas rättigheter. - Ett
ytterligare problem är gränsdragningen, när det enligt lagen inte längre är
fråga om en tillåten tidsbel,nänsad anställning.

Först vill jag dock fasta uppmärksamhet på att det finns olika tillfälliga
arbetsavtal. Detta innebär att de tillfälliga arbetstagarna inte har samma
inbördes rättsställning. Därför varierar också behovet av rättsskydd och det
berör olika områden.

I referatet togs ett exempel upp om en norsk chefspsykolog som till sin
olycka inte var barnpsykiater; han eller hon hade fungerat som chef för en
barnpsykiatrisk avdelning i 14 år.

Jag antar att han hade arbetat med alla de rättigheter som också en fast
anställd psykiater hade haft, t.ex. rätt till semester och till lön under sjuk-
domstid. Det är alltså möjligt att problemen endast gällde rätten att fort-
sätta som avdelningschef eller rättigheterna vid anställningens upphörande.
Om jag får förenkla lite, så var det här fråga om en konflikt mellan tidsfak-
torn och kvalifikationskraven.

I ett finskt rättsfall från år 1993 (HD 1993:70) var det fråga om en ung
kvinnas arbetsförhållande till en statlig myndighet.

Arbetsgivaren hade sammanlagt ingått tio tidsbegränsade avtal med kvin-
nan. Det första avtalet gällde ett sommarvikariat som byråanställd. De föl-
jande nio hade ingåtts utan avbrott under ett års tid och gällde ett städning-
sarbete på heltid. Arbetsgivarens motivering till visstidsavtalen var att man
erhöll medel för avlöning endast för en viss period. Dock hade man inte
bundit arbetsavtalens giltighetstid till de projekt för vilka man beviljades
anslag i budgeten. Efter det tionde avtalet fortsatte inte arbetsgivaren att
anställa kvinnan, som då var gravid. Nu förlorade hon, förutom arbetet, de
olika sociala förmånerna som var bättre för dem som hade ett gällande ar-
betsförhållande. På grund av det s.k. kedjeavtalsstadgandet ansåg HD att
de arbetsavtal som gällde städningsarbetet hade utgjort ett tillsvidaregällande
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arbetsförhållande, enär arbetsgivaren inte hade haft giltigt skäl att ingå visst-
idsavtal.

Ett ytterligare exempel på hur olika förhållanden kan vara utvisar ett
finskt rättsfall från år 1995 (HD 1955:159):

I Helsingfors Mässcentrum finns en beställningsrestaurang, som endast
är öppen under mässorna. Restaurangen har en lista på s.k. extraservitörer,
"extror", som har anmält sig vara villiga att ta emot arbete. Dock har servi-
törerna ingen skyldighet att ta emot arbete då det erbjuds. De får arbeta i
andra arbetsgivares tjänst och gör det faktiskt. Lönen betalas dock regel-
bundet två gånger i månaden, alltså inte vid arbetsperiodens utgång. - Mål-
et gällde en tvist om vissa löneförmåner som endast tillkom arbetstagare
som hade ett tillsvidaregällande arbetsförhållande. Det kunde emellertid
lika väl ha varit fråga om lön för sjukdomstid eller om rätten att fa arbete
även i fortsättningen. Slutsatsen i detta ganska komplicerade mål var att
arbetsgivaren ansågs ha haft giltiga skäl att ingå upprepade visstidsavtal.

Någon gång kan en visstidsanställning vara mera förmånlig. FHD har
ansett att en dylik arbetstagare inte kan permitteras på grund av tillfällig
minskning av arbete (I-D 1995:189).

Trots att vi inte kan gå igenom alla typer av de s.k. atypiska arbetsförhål-
landen, så vill jag även nämna en ny typ av arbetsform, nämligen uthyrning
av arbetskraft.

Vid uthyrning skiljer sig den rättsliga ställningen från den traditionella
redan på den grunden att arbetstagaren står i ett avtalsförhållande till "hyres-
värden" - den som hyr ut arbetskraft enligt beställning. I praktiken ingås för
varje enskild "uthyrning" ett tidsbegränsat arbetsavtal. Arbetet utförs dock
för arbetsgivarens avtalspart och under den sistnämndes ledning.

Vår största tidning rapporterade för några veckor sedan om ett extremt
fall; uthyrningsföretagets verksamhet hade splittrats på flera aktiebolag. En
restaurang kan då ingå flera hyresavtal angående en och samma arbetstagare,
t.ex. ett avtal för förmiddagen med ett bolag och ett annat avtal för eftermid-
dagen med ett annat bolag tillhörande samma bolagsgrupp. Trots att
arbetstagaren arbetar i samma restaurang i tolv timmar, får han ingen över-
tidsersättning. Det rapporterades även om ett fall där en uthyrd arbetstagare
under ett års tid hade arbetat, mestadels i samma restaurang, mer än vad en
fast anställd servitör arbetar normalt. Den uthyrda servitören fick dock ingen
rätt t.ex. till pension. Lagen förutsätter nämligen i normalfallet att arbetsför-
hållandet skall ha gällt i en månad för att rätt till pension uppstår.

Enligt den information som jag har fatt så har den finska pensionsnämnden
dock i ett fall angående just denna bolagsgrupp ansett att det har varit fråga
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om kringgående av lag. Pensionsnämnden fann att det hade funnits ett längre
arbetsförhållande, inte till det formella arbetsgivarbolaget, utan till det bo-
lag som hela tiden faktiskt hade fungerat som arbetsgivare. För att uppnå
detta resultat måste dock någon - arbetstagaren eller en myndighet - anlita
de rättsmedel som rättsordningen erbjuder. Även i lagen om pension för
arbetstagare har man nyligen intagit en uttrycklig bestämmelse gällande
kringgåendefall.

Ännu en observation från det finska arbetslivet. Den finska arbetsmark-
naden har påverkats av en svår ekonomisk situation. Den har förorsakat en
mycket hög arbetslöshet och har även påverkat företagens benägenhet att
anställa nytt folk. Det finns förstås även andra orsaker till att visstidsavtal
har blivit allt vanligare.

Samma stadgande, arbetsavtalslagen 2 2 mom. som uppställer kriterier
för ingående av visstidsavtal, har gällt oförändrat i över tolv år och rätts-
praxisen påstås ha varit "rätt sträng". Trots detta har alltså olika former av
atypiska arbetsförhållanden under den senaste tiden ökat. Cirka 13 procent
av alla arbetsförhållanden är tidsbegränsade. Dock är det viktigt att notera
att de flesta nya arbetsförhållanden som uppstår är atypiska. Jag har hört
det sägas, att ungt folk redan har "socialiserat sig" med denna ändring i
avtalsformerna. Just här kan situationen i Finland och i t.ex. Norge skilja
sig.

Om vi sedan går tillbaka till vår frågeställning och försöker besvara frå-
gan, hur gränsdragningen mellan tillåtet och otillåtet skall ske. - Hur når vi
en balans mellan företagens behov av flexibilitet och arbetstagarnas rätts-
skydd?

Hur strängt skall kriterierna vara för att ett visstidsavtal skall vara god-
tagbart?

Hur kan vi finna klara och entydiga kriterier för en lagreglering med
beaktande av att lagen skall gälla i olika situationer och att en enskild ar-
betsgivare skall känna till om det är tillåtet att sysselsätta någon utan fast
anställning? Skall och kan begränsningarna bestämmas mer objektivt, t.ex.
genom absoluta maximitider eller maximiantal av visstidsavtal? - Förutse-
barheten har antagligen en stor praktisk betydelse.

Hur allmänt eller detaljerat skall och kan förutsättningarna i lagen for-
muleras för att bäst bistå vid gränsdragningen ? Praxisen och behovet va-
rierar i olika branscher. Sedan gammalt har den finska arbetsmarknaden
godkänt visstidsavtal t.ex. i byggnadsbranschen. Nyligen har FHD funnit
en hävdvunnen praxis i branschen relevant, då HD ansåg att sammanlagt
fem visstidsavtal under ett år och fyra månaders tid inte utgjorde ett
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tillsvidaregällande arbetsförhållande (HD 1995:13).
Skulle det vara bättre att reglera kriterierna genom kollektivavtal i stället

för genom lagstiftning - hur och hur långt?
Referenten torde förhålla sig ganska positivt till rättspraxisens möjlighe-

ter att klargöra lagbestämmelser som ger utrymme för tolkning. Den gans-
ka rikliga finska rättspraxisen har kritiserats för att den inte alltid är klar.
Det är ju ofta fråga om en helhetsprövning av flera olika faktorer av vilka
kanske några talar för, andra emot. Kanske är det även svårarare att nå en
enhetlig praxis om förhållandena i det verkliga livet förändras mycket.

Då diskussionsfrågan gäller problem kring tillfälliga arbetsförhållanden,
så är dock en av mina frågor - om inte en antites i anledning av referatet -
följande.

Är det tillräckligt, och f.o.m. en lösning på problemet, att reglera och
begränsa möjligheten till en tillfällig anställning?

Som det i referatets inledning konstaterades, har de tillfälliga arbetsta-
garna sämre rättigheter vad gäller t.ex. lön för sjukdomstid och pensioner.
Man kunde här tillägga t.ex. rätt till semester. Men - och jag poängterar
följande - detta gäller lika väl dem, som arbetsgivaren har haft lagliga skäl
att anställa på viss tid som dem som anställts på viss tid utan lagliga skäl.

Åtminstone i Finland har vi nu en risk för en Indelning av arbetsmarkna-
den. Det börjar finnas två kategorier av arbetstagare. Först de vällottade
som har en fast anställning med bättre anställningsskydd och också med
bättre rättigheter till andra förmåner, som grundar sig på utförandet av ar-
bete. Den andra gruppen, de tillfälligt anställda, kan inte vara säkra på om
arbetet fortsätter och dessutom får de sämre förmåner på grund av den gäl-
lande lagen.

Därför skulle det vara intressant att diskutera på en allmän nivå, hur
systemet kommer att fungera om en ändring i arbetsformerna "går igenom".
Hur kan arbetstagares skydd mot oskälighet och t.ex. diskriminering för-
bättras, trots att man skulle godkänna att tillfälliga arbetsförhållanden ökar.

Det skulle var intressant och nyttigt att diskutera, om man kan och om
man skall förbättra alla tillfälliga arbetstagares rättigheter till en nivå som
så nära som möjligt motsvarar de fast anställdas.

Om svaret ärj åkande, hur kan då förbättringen ske? Jag menar här inte
tekniska ändringar utan eventuella principiella anmärkningar för eller emot.

Till slut nämner jag kort att den finska lagstiftningen även har utvecklat
sig i denna riktning. Tröskeln att fa rättigheter på grund av arbetsförhål-
landets längd har sänkts. Allt kortare arbete berättigar till en viss förmån -
eller skilda arbetsförhållanden i samma arbetsgivares tjänst räknas ihop i
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vederbörande sammanhang. Just det här förbättrar de tillfälliga arbetsta-
garnas ställning.

Professorn Tore Sigeman, Sverige: Lite motvilligt har jag skärskådat referen-
tens rapport, såvitt den gäller svensk rätt, men jag kan då anföra att jag
endast hittat en liten skönhetsfläck. Det gäller beskrivningen av rättsläget
då en och samma arbetstagare sysselsätts under en lång tid i en kedja av
vikariat. Referenten hänvisar där till ett svenskt rättsfall från år 1978, som
sägs visa att sådana här kedjevikariat inte godtas om arbetsgivaren på för-
hand bort inse att det hade förelegat ett rimligt permanent behov av fast
anställd arbetskraft. Det är riktigt att det finns ett uttalande i domskälen i
den riktningen, men det är fråga om ett s.k. obiter dictum, som alltså inte
var nödvändigt för utgången i målet och dessutom, vilket är det viktiga, så
har det senare tillkommit en serie av rättsfall som alldeles klart ger uttryck
för ett annat synsätt. Enligt dessa står det inte i strid med anställningskydds-
lagen att en och samma arbetstagare sysselsätts under lång tid i på varandra
följande vikariatanställningar, förutsatt att det är fråga om var för sig kor-
rekta vikariat. Från rättspolitisk synpunkt finns det särskilt goda skäl för att
tidsbegränsa kedjorna av visstidsanställningar. Sådana tidsbegränsningar
finns i flera länder på kontinenten.

Ett intresseväckande avsnitt av referatet berör de allmänna frågorna om
rättskällor och regleringsteknik. Här har varje land sina traditioner så jag
skall inte närmare gå in på det. Men jag vill peka på en teknik som öppnar
möjlighet till en smidig reglering. Det är att göra lagen, som vi säger, semi-
dispositivt, och i norsk rätt, tariffdispositiv. Man låter alltså kollektivavtals-
parterna ha behörighet att avvika från lagen och precisera regleringen. Om
jag har förstått den norska regleringen rätt, såvitt gäller 58 a § i den norska
arbeidsmiljoløven, så är den inte tariffdispositiv.

Enligt norsk rätt skall bl.a. arbetet avskilja sig från vad som ordinärt
utförs i rörelsen för att en tillfällig anställning skall accepteras. I detta avse-
ende finns en skillnad mellan svensk och norsk rätt. I Sverige finns en sär-
skild reglering som tillåter en anställning för viss tid till avklarande av en
tillfällig arbetsanhopning. Det kan avse en situation då ett relativt litet före-
tag får en ovanlig stor order och därför måste tillfälligt anställa personal
som utför precis samma slag av arbete som ordinärt utförs. Arbetet får dock
pågå högst sex månader inom ramen av en tvåårsperiod.

Vad jag har funnit särskilt intressent i Arne Fanebust fina referat är att
det där med rätta inte står något om provanställning. Det brukar ju i andra
länder, t.ex. Sverige, betraktas som en form av tidsbegnänsad anställning -
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låt vara en mycket speciell form. Det förhållande att Arne Fanebust förbi-
går företeelsen är helt följdriktigt, eftersom en provanställning enligt norsk
begreppsbildning betraktas som en speciell form av anställning med an-
ställningsskydd - även om kravet på saklig grund för uppsägning i dem
fallen är andra än dem som gäller vid reguljärt anställningsskydd. Mest
realistiskt är egentligen att beskriva en provanställning i alla nordiska län-
derna som någon slag mellanform - en hybrid mellan tidsbegränsad anställ-
ning och tillsvidareanställning. Vad som är intressant här är emellertid att
provanställningens centrala funktion är att arbetstagaren skall få visa vad
han eller hon går för och arbetsgivaren skall få underlag att bedöma ve-
derbörandes förmåga. Jag vill här peka på att alla former av tidsbegränsade
anställningar kan fylla samma funktion som provanställning i detta avse-
ende och den funktionen bör var praktiskt mycket viktig. I ett rättspolitiskt
perspektiv bör den funktionen uppmärksammas, tillsammans med den
sysselsättningsfrämjande effekt som jag tror att möjligheten till tidsbegrän-
sade anställning har och inte minst i småföretag. Det klart att arbetslöshe-
tens problem är så stora att de inte är möjliga att lösa med anställnings-
rättsliga reformer men i någon mån kan sådana reformer bidra.

Jag tänkte till sist peka på att i andra europeiska länder har man på ett
helt annat sätt än vad jag känner till i norden lagat vikt vid dem tidsbegrän-
sade anställningarnas sysselsättningsfrämjande effekt. De mest åskådliga
exemplen kan man hämta från Tyskland. Där gäller generellt att det all-
männa anställningsskyddet enligt Kundigungsschutzgesetz inträder först
efter sex månaders anställning. Det betyder alltså att alla anställningar är
några slags provanställningar till en början. För övrigt gäller i Tyskland
också att småföretagen särbehandlas på flera sätt. I Tyskland har man också
insett vikten av att främja företagens möjligheter att anställa arbetslösa. Jag
erinrar här vad Riita Suhonen sa om de två grupperna på arbetsmarknaden,
som nationalekonomerna kallar för "insiders" och "outsiders". I Tyskland
vill man alltså stödja outsiders på olika sätt. Det mest påtagliga exemplet är
en lag som kallas Beschäftigungsförderungsgesetz. Det är egentligen en
provisorisk lag från 1985 men den har befunnits så nyttig att den har för-
längts gång på gång, senast nu skall den gälla till år 2000. Den går ut på att
en arbetsgivare som anställer en arbetslös person får träffa ett tidsbegränsat
avtal upp till 18 månader. I det tyska parlamentet behandlas just nu ett för-
slag om en utvidgad reglering av liknande slag och jag tror att de nordiska
länderna, som verkligen lider av arbetslöshetens gissel, utom Norge, har
anledning att uppmärksamma de tyska erfarenheterna.
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Sekretariatschefen Lennart Konow, Danmark: I Danmark har man inte
något principiellt förbud emot tillfälliga anställningsförhållanden. Det finns
några få bestämmelser i den danska funktionaersloven som omfattar en
mycket stor del av dem som är anställda i Danmark. Det finns två bestäm-
melser i den lagen som är av betydelse i aktuellt avseende. Den ena reglerar
att tillfälliga vikariat, ex. sjukhusvikariat, får gälla endast i tre månader.
Om ett vikariat sträcks ut över dessa tre månader blir det fråga om en fast
anställning med de rättigheter som är knutna till denna. Den andra bestäm-
melsen är en förutsättningsbestämmelse som anger att det är möjligt att för
viss tid anställa en person om arbetsgivare och arbetstagare kommer över-
ens om detta. Vid sidan av dessa bestämmelser finns det en omfattande
reglering genom kollektivavtal, vilka anger de rättsskydd som de enskilda
anställda har - bl.a. rätten till sjukpenning, lön under sjukdom, lön under
barnledighet och pension.

Jag tror att detta sätt att lösa problemet kring tillfälliga anställningar räcker
i vart fall för Danmarks vidkommande. Med hänsyn till sysselsättningen
har det i Danmark haft stor betydelse att möjligheten till tillfälliga anställ-
ningar finns. Kedjevikariat har varit föremål för prövning även av den danska
domstolen. Ett fall rörde en person som hade innehaft fyra tillfälliga tids-
avgränsade anställningar i en följd inom sammanlagt två år. Domstolen
ansåg att arbetsgivaren hade överskridit gränsen för hur många gånger och
hur lång tid arbetstagaren kunde vara anställd på ett sådant sätt. Domstolen
slog fast att arbetstagaren skulle betraktas som fast anställd redan från det
första anställningstillfället. Ett annat fall rörde en arbetstagare som hade
innehaft tre vikariat. Där ansåg domstolen att vart och ett av vikariaten var
korrekta och därför lagenliga.

Jag tror att den kombinationen vi har i Danmark med mycket få presum-
tiva lagbestämmelser och reglering genom kollektivavtal i kombination med
domstolens kontroll är tillfyllest för att förhindra en arbetsgivare att be-
teckna en permanent anställning som en tillfällig sådan.

F.d. presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Antti Suviranta, Finland,
redogjorde för lagstiftningsarbetet som föregick den nuvarande finska lag-
stiftningen i aktuellt hänseende.

Arne Fanebust. När det gäller provanställning har jag inte betraktat den
som en visstidsanställning. Det har sin förklaring i att norsk rätt skiljer
provanställning från visstidsanställning så till vida att en provanställning
övergår till en fast anställning om arbetsgivaren förhåller sig passiv medan
en anställning för viss tid upphör om den inte förlängs eller förnyas.
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Debattledaren tackade referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för
en intressant debatt.


