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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 56/19 

2019-12-04 Mål nr A 132/18 
Stockholm 

KÄRANDE 

Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Veera Littmarck, adress som ovan 

SVARANDE 

Staten genom Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö 

Ombud: arbetsrättsjuristerna Lars Åström och Carl Durling, 

Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

SAKEN 

ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Peter Söderling är medlem i Fackför- 

bundet ST (förbundet) och har haft flera tidsbegränsade anställningar vid 

Linnéuniversitetet (universitetet). Den 20 maj 2018 uppgick Peter Söderlings 

sammanlagda anställningstid i allmän visstidsanställning inom en femårsperiod 

vid universitetet till 721 dagar. 

Enligt 5 a § anställningsskyddslagen övergår en allmän visstidsanställning till 

en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren 

i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. 

Mellan parterna är tvistigt om Peter Söderling den 20 maj 2018 hade varit 

anställd vid universitetet i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två 

år under en femårsperiod och om hans allmänna visstidsanställning därför den 

dagen övergått till en tillsvidareanställning. Parterna är oense om hur kvalifi- 

kationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Enligt förbundet ska 

beräkningen utgå från att en månad innehåller 30 dagar och två år därmed inne- 

bär 720 dagar, medan statens ståndpunkt är att ett år består av 365 dagar och att 

två år därmed innebär 730 dagar. 

Om Arbetsdomstolen skulle dela förbundets ståndpunkt i beräkningsfrågan, är 

det ostridigt att Peter Söderlings anställning övergått till en tillsvidareanställ- 

ning den 20 maj 2018. Staten har då vitsordat att Peter Söderling den 4 juni 

2018 skiljdes från anställningen utan att ens saklig grund för uppsägning 

förelåg. 
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Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
 

1. förklara att avskedandet av Peter Söderling är ogiltigt, 
 

2. förplikta staten genom Linnéuniversitetet att till Peter Söderling betala lön 

med 21 787 kr för tiden 5–30 juni 2018, 25 100 kr per månad från och med juli 

2018 till och med juli 2019, 24 272 kr för augusti, 22 188 kr för september 

2019 och 9 111 kr för tiden 1–11 oktober 2019, och 
 

3. förplikta staten genom Linnéuniversitetet att till Peter Söderling betala 

allmänt skadestånd med 150 000 kr. 
 

Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på det allmänna skadeståndet 

från dagen för delgivning av stämning, den 26 oktober 2018, och på övriga 

belopp från den 25:e i respektive månad, allt till dess betalning sker. 
 

Staten har bestritt samtliga yrkanden. Staten har beträffande löneyrkandet 

vitsordat ett belopp motsvarande 50 procent av det förbundet yrkat. Staten har 

inte vitsordat något belopp avseende allmänt skadestånd men har vitsordat 

sättet att beräkna räntan. 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
 

 

Domskäl 
 

Tvisten m.m. 
 

Arbetsdomstolen har, med stöd av 4 kap. 10 § tredje stycket arbetstvistlagen, 

avgjort målet utan huvudförhandling. Parterna har inte åberopat någon 

bevisning. 
 

Den huvudsakliga tvistefrågan avser hur den kvalifikationstid om ”sammanlagt 

mer än två år” ska beräknas. 
 

Har Peter Söderlings allmänna visstidsanställning övergått till en 

tillsvidareanställning den 20 maj 2018? 
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Parternas ståndpunkter 
 

Enligt förbundet övergick Peter Söderlings allmänna visstidsanställning till en 

tillsvidareanställning den 20 maj 2018, eftersom han den dagen varit allmänt 

visstidsanställd i sammanlagt 721 dagar. Förbundet har till stöd för detta anfört 

att beräkningen av tidsgränser i anställningsskyddslagen och annan social 

skyddslagstiftning utgår från att en månad innehåller 30 dagar, vilket gör att ett 

år motsvarar 360 dagar. Enligt förbundets ståndpunkt ska kvalifikationstiden 

”sammanlagt mer än två år” i 5 a § anställningsskyddslagen beräknas utifrån att 

ett år avser 360 dagar, innebärande att omvandling enligt bestämmelsen sker 

när arbetstagaren under en femårsperiod har varit allmänt visstidsanställd i 

minst 721 dagar (360 x 2 + 1). 
 

Enligt staten ska nämnda kvalifikationstid beräknas utifrån att ett år består av 

365 dagar. Till stöd för detta har staten i huvudsak anfört följande. I de fall 

tidsgränser anges i ett visst antal månader finns det, när olika tidsperioder ska 

läggas samman, ett behov av att fastställa vad en normalmånad är. En månad 

kan nämligen bestå av 28, (29), 30 eller 31 dagar. I detta fall anges kvalifika- 

tionstiden däremot i år. Det saknas därför anledning att gå omvägen via 

månader för att bestämma hur många dagar två år består av. Till skillnad från 

begreppet månad, som kan bestå av fyra olika mått av dagar, kan begreppet år 

endast bestå av 365 dagar. I de fall ett år består av ett annat antal dagar, vilket 

sker vart fjärde år, benämns det inte som år utan som skottår. För omvandling 

enligt den aktuella bestämmelsen krävs alltså att arbetstagaren under en fem- 

årsperiod varit allmänt visstidsanställd i minst 731 dagar (365 x 2 + 1). 
 

Den fråga som Arbetsdomstolen har att pröva i denna del är hur beräkningen 

av den anställningstid, som krävs för att uppnå tidsgränsen ”sammanlagt mer 

än två år”, ska ske och om det därvid är tillräckligt att den sammanlagda 

anställningstiden uppgår till 721 dagar. 
 

Beräkning av anställningstid – förarbetsuttalanden 
 

Den sammanlagda anställningstidens längd får betydelse för arbetstagares 

rättigheter enligt flera bestämmelser i anställningsskyddslagen, bl.a. den i målet 

aktuella omvandlingsregeln i 5 a § anställningsskyddslagen. Enligt den gäller 

– såvitt nu är av intresse – att om en arbetstagare under en femårsperiod varit 

anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 

två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 
 

Bestämmelsen i 3 § anställningsskyddslagen innehåller vissa särskilda bestäm- 

melser om att anställningstid i vissa fall får tillgodoräknas, såsom t.ex. att en 

arbetstagare som byter anställning inom samma koncern kan få tillgodoräkna 

sig också tiden i den förra anställningen. Bestämmelsen anger inte hur anställ- 

ningstid i allmänhet ska beräknas. Som huvudprincip gäller dock att alla dagar 

då arbetstagaren varit anställd ska räknas med fullt ut och sammanräknas (se 

bl.a. prop. 1981/82:71 s. 117). 
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Den anställningstid som krävs för att arbetstagare ska kvalificera sig för vissa 

rättigheter – kvalifikationstid – anges i anställningsskyddslagen i månader eller 

i år. I omvandlingsregeln anges kvalifikationstiden i år, ”sammanlagt mer än 

två år”. Av bestämmelsens förarbeten framgår inte hur denna tidsgräns ska 

beräknas. Däri anges endast att bestämmelsen motsvarar den tidigare omvand- 

lingsregeln i 5 § andra stycket och att någon ändring i sak inte är avsedd (prop. 

2015/16:62 s. 35). 
 

Den tidigare omvandlingsregeln i 5 § andra stycket gällde omvandling av 

allmän visstidsanställning och vikariat. Kvalifikationstiden var även i den 

bestämmelsen uttryckt såsom ”sammanlagt mer än två år”. I förarbetena till 

den bestämmelsen angavs inte hur tidsgränsen skulle beräknas. Där uttalades 

att den närmare tillämpningen av bestämmelsen överlämnades till rättstillämp- 

ningen (prop. 2005/06:185 s. 52 och prop. 2006/07:111 s. 28). 
 

Beräkningsfrågan togs inte heller upp i förarbetena till den ännu tidigare omvand- 

lingsregeln, enligt vilken övergång till tillsvidareanställning kunde ske om arbets- 

tagaren hade varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än tre år under en fem- 

årsperiod (prop. 1996/97:16 s. 37-39 och 48). 
 

Förarbetena till 5 a § anställningsskyddslagen och dess föregångare ger således 

inte någon ledning i den omtvistade frågan. 
 

I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag finns det däremot uttalanden, 

som fortfarande får anses vara vägledande när det gäller beräkning av anställ- 

ningstid. Frågan om hur olika tidsgränser skulle beräknas togs då upp med 

anledning av de regler om rätt till förlängd uppsägningstid som infördes. Enligt 

dessa regler fanns det krav på viss anställningstid för att kvalificera sig för de 

längre uppsägningstiderna. Det krävdes att arbetstagaren varit anställd hos 

arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller i sammanlagt minst tolv 

månader under de senaste två åren. Departementschefen uttalade därvid bl.a. 

följande (se prop. 1973:129 s. 248). 
 

Kravet på anställningstid innebär att arbetstagaren skall ha varit anställd hos 

arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader 

under de två senaste åren. När det gäller beräkningen av sexmånaderstiden anser 

jag att man på samma sätt som vid bestämmandet av uppsägningstiden bör utgå 

från kalendermånaderna. Sker uppsägning exempelvis den 15 juli, bör det alltså 

krävas att arbetstagaren har varit anställd fr.o.m. den 15 januari. I tolvmånaders- 

fallet anser jag däremot i likhet med utredningen att man av praktiska skäl bör 

utgå från en normalmånad om 30 dagar. Detta betyder att, om uppsägning sker 

den 1 juli 1973, arbetstagaren är kvalificerad för de längre uppsägningstiderna om 

han har uppnått en sammanlagd anställningstid av minst 360 dagar, räknat från 

den 1 juli 1971 t.o.m. uppsägningsdagen. 
 

Av det redovisade förarbetsuttalandet får, enligt Arbetsdomstolens mening, 

anses följa att beräkning av sammanlagd tid utgår från kalenderdatum, obero- 

ende av skottår. Detta får anses gälla sammanlagd anställningstid såväl som 

referensperiod, dvs. tiden inom vilken anställningstiden ska ha upparbetats. I 

5 a § anställningsskyddslagen är referensperioden ”under en femårsperiod”. 

För omvandling enligt bestämmelsen ska alltså den sammanlagda anställnings- 

tiden ha upparbetats t.ex. från och med den 1 januari 2014 till den 1 januari 

2019. 
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Vid beräkning av sammanlagd anställningstid, dvs. vid sammanräkning av olika 

anställningar, utgår lagstiftaren i flera fall från en normalmånad om 30 dagar. 

Det parterna tvistar om är, om detta även gäller när tidsgränsen anges i år. 
 

 Innebörden av begreppet ”sammanlagt mer än två år” 
 

Kvalifikationstiden om sammanlagt mer än två år i 5 a § anställningsskydds- 

lagen anges således i år. Det får anses vedertaget att en rent språklig tolkning 

av begreppet år endast kan innebära 365 dagar. Var fjärde år är skottår och 

innehåller 366 dagar. 
 

En rent språklig tolkning av lagtexten ”sammanlagt mer än två år” leder alltså 

till slutsatsen att det krävs en anställningstid om sammanlagt minst 731 dagar 

(365 x 2 + 1) för omvandling till en tillsvidareanställning. För att komma till en 

annan slutsats krävs, enligt Arbetsdomstolens mening, att det i lagtext eller 

förarbeten finns stöd för ett annat beräkningssätt. 
 

Som redogjorts för ovan framgår inte av förarbetena till bestämmelsen eller 

dess föregångare hur kvalifikationstiden ska beräknas när tidsgränsen i lagen 

angetts i måttet år. Det finns inte heller någon vägledande rättspraxis. Det 

förarbetsuttalande som finns, och som parterna i målet också hänvisat till, är 

det ovan redovisade uttalandet i prop. 1973:129 s. 248. Enligt Arbetsdom- 

stolens mening ger uttalandet inte något direkt stöd för att även tidsgränser som 

uttrycks i år ska beräknas utifrån en normalmånad om 30 dagar. Den tidsgräns 

som uttalandet avsåg angavs inte i år, utan i månader, och bedömningsgrunden 

tycks enbart ha varit praktisk. I likhet med vad staten har framhållit finns det, 

vid sammanräkning av olika anställningsperioder, ett praktiskt behov av att 

utgå från en normalmånad när tidsgränsen anges i månader. En månad kan 

nämligen bestå av 28, 29, 30 eller 31 dagar. Enligt vad Arbetsdomstolen kan 

utläsa är det detta praktiska behov som avses i det nämnda förarbetsuttalandet. 
 

Motsvarande förarbetsuttalanden, som beträffande månader, finns inte heller i 

anslutning till bestämmelser i anställningsskyddslagen som talar om år. 
 

Sammantaget finner Arbetsdomstolen inte stöd för att ”sammanlagt mer än två 

år” skulle ha någon annan innebörd än den som följer av ordalydelsen, dvs. den 

språkliga innebörden av begreppet år och att ett år har 365 dagar. Vad förbundet 

anfört i fråga om bestämmelsens syfte, dess tillämpning bland arbetsmarknadens 

parter i övrigt m.m. föranleder ingen annan bedömning. Av praktiska skäl bör 

skottår behandlas som vanligt kalenderår. 
 

Slutsats 
 

För omvandling till en tillsvidareanställning enligt bestämmelsen krävs således 

en sammanlagd anställningstid om minst 731 dagar. 
 

Slutsatsen av det anförda är att Peter Söderlings allmänna visstidsanställning 

inte övergick till en tillsvidareanställning den 20 maj 2018, som förbundet 

påstått. Förbundets talan ska därmed avslås. 
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Rättegångskostnader 
 

Med hänsyn till utgången i målet ska förbundet som tappande part ersätta 

staten för dess rättegångskostnader. Om beloppet råder inte tvist. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Fackförbundet ST:s talan. 
 

2. Arbetsdomstolen förpliktar Fackförbundet ST att ersätta staten för dess 

rättegångskostnader med 104 265 kr, varav 100 000 kr avser ombudsarvode, 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det först nämnda beloppet från dagen för 

denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: Karin Renman, Lars Dirke, Per-Anders Edin, Ari Kirvesniemi, 

Johanna Hasselgren, Carina Lindberg (skiljaktig) och Ulla Persson (skiljaktig). 
 

Rättssekreterare: Malin Simon Holm 
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Domsbilaga 

i mål nr A 132/18 
 

 

 

 

Ledamöterna Carina Lindbergs och Ulla Perssons skiljaktiga mening 
 

Till skillnad från majoriteten anser vi att Peter Söderlings senaste allmänna 

visstidsanställning har övergått till en tillsvidareanställning, eftersom mer än 

två år ska anses utgöra 721 dagar (360 x 2 + 1). 
 

I anställningsskyddslagen anges tidsgränser i månader och år. När det gäller 

beräkning därav, har lagstiftaren i flera fall utgått från att en månad ska anses 

vara 30 dagar. Det betyder att ett år – tolv månader – motsvarar 360 dagar. Den 

närmare innebörden av ”sammanlagt mer än två år” i 5 a § anställningsskydds- 

lagen är knapphändigt kommenterad i förarbetena. Bestämmelsen har ändrats 

flera gångar utan att det har angetts hur år ska beräknas. Det har inte heller 

klargjorts i förarbetena att tidsgränsen ”sammanlagt mer än två år” skulle avvika 

från hur andra tidsgränser i anställningsskyddslagen beräknas, nämligen att en 

normalmånad har 30 dagar. En sådan tillämpning ligger också i linje med 

uttalandena i prop. 1973:129 s. 248 om att man i 12-månadersfallet av praktiska 

skäl bör utgå från en normalmånad om 30 dagar. Med uttrycket ”sammanlagt 

mer än två år” avses alltså i antal dagar 721 dagar (24 månader x 30 dagar + 

1 dag). Detta innebär att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidare- 

anställning den 721:a dagen. 
 

Tilläggas kan att, för att sammanräkningen av anställningstid i visstidsanställ- 

ningar, som ofta sträcker sig över flera år, ska ske på ett så rättssäkert och över- 

skådligt sätt som möjligt, bör beräkningen av anställningstid i anställnings- 

skyddslagen utgå från ett månadsbegrepp som är så enhetligt som möjligt, 

nämligen 30 dagar. Det skulle innebära ett enkelt system och en systematik 

som ligger i linje med det skyddsintresse som finns i anställningsskyddslagen. 

En sådan ordning skulle även vara till gagn för arbetsgivare. 
 

Överröstade i denna fråga ansluter vi oss i övrigt till majoriteten. 
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