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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka uppluckrade anställningsformer utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv. I Lag (1982:80) om anställningsskydd är tillsvidareanställningen 

huvudregel och anställningsformen är en stark norm i det svenska samhället. Lagen ger 

utrymme för olika former av tidsbegränsade anställningar vilka organisationer kan använda 

sig av för att uppnå flexibilitet och för att kunna anpassa sig efter marknadens krav. Debatten 

om den tidsbegränsade anställningen är splittrad i två läger och tar främst ett 

arbetstagarperspektiv. Studiens valda arbetsgivarperspektiv och syfte grundar sig i en vilja att 

komplettera debatten och ge en vidare förståelse för tidsbegränsade anställningar utifrån ett 

annat perspektiv än det som vanligen gjorts. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa 

intervjuer med chefer och HR-ansvariga på fyra svenska företag genomförts. Den svenska 

arbetslagstiftningen och dess institutionella påverkan skapar tillsammans med relevanta 

flexibilitetsbegrepp studiens teoretiska ramverk. Resultatet visar att det finns en vilja från 

arbetsgivarens sida att uppnå flexibilitet. Resultatet visar även att arbetslagstiftningens 

utformning är en stor påverkansfaktor som dels innebär en utmaning i och med dess 

reglerande ramverk och dels öppnar upp för möjligheter att anställa under begränsad tid, 

vilket kan skapa större flexibilitet. En slutsats som dras är att om den tidsbegränsade 

anställningen används på rätt sätt så kan den gynna alla inblandade intressenter.  
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1. Inledning 

I boken Gränslöst arbete skriver Allvin et al. (2007, s. 29) hur det traditionella lönearbetet 

förändras i och med de ändrade villkor som arbetsorganisationer ställs inför idag. 

Förändringarna innebär bland annat ett högre krav på organisationers rörlighet; att agera 

snabbt och vara flexibla för att öka sin konkurrenskraft. Ett sätt för organisationer att vara 

flexibla och kunna anpassa sig till marknaden är att använda sig av olika typer av 

tidsbegränsade anställningsformer.  

Sveriges arbetslagstiftning; Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), är relativ strikt och 

huvudregeln är att anställningsavtalet gäller tills vidare. Den så kallade 

tillsvidareanställningen är norm på den svenska arbetsmarknaden, men LAS ger utrymme för 

anställningsavtal på viss tid. På så sätt ges arbetsgivaren möjlighet att kringgå huvudregeln 

genom att använda sig av olika så kallade tidsbegränsade anställningsformer såsom allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och arbetstagare som har fyllt 67 år. Forskning om 

tidsbegränsade anställningar fokuserar oftast på vilka konsekvenser det innebär för 

arbetstagaren och hur det påverkar den enskilde individen. Tidsbegränsade anställningsformer 

sägs vara en lösning för organisationer att uppnå flexibilitet, men hur ser arbetsgivarna själva 

på saken? Upplever de några utmaningar med att ha tidsbegränsat anställd personal, får valet 

av anställningsform några konsekvenser och hur resonerar de kring andra lösningar för att 

uppnå flexibilitet? 

Idag är andelen tidsbegränsat anställda i Sverige cirka 16% och det är även där det rört sig de 

10 senaste åren (SCB, 2017). LAS utformning bidrar till att Sverige har en relativt hög andel 

av tidsbegränsat anställda, av 34 europeiska länder låg Sverige på en 8e plats år 2015 

(Alfonsson et al., 2017). Sverige är även det nordiska land som har den hårdaste lagstiftningen 

när det gäller tillsvidareanställning och samtidigt den mest flexibla lagstiftningen när det 

gäller tidsbegränsad anställning (Svalund, 2013). 

Inför riksdagsvalet 2018 var debatten kring allmän visstidsanställning intensiv och 

Socialdemokraterna gick till val på att avskaffa den allmänna visstidsanställningen (Canoilas 

& Olsson, 2018). Diskussionerna har främst kretsat kring huruvida anställningsformen utgör 

en språngbräda in på arbetsmarknaden för individen eller en fälla som kantas av osäkerhet och 

försämrad mental hälsa. I debatten hittar man två “läger” med respektive ledare; 
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Landsorganisationen i Sverige (LO) som vill avskaffa allmän visstidsanställning och Svenskt 

Näringsliv som menar att man tar bort en chans för individen att komma ut i arbetslivet om 

man avskaffar anställningsformen. Arbetsgivarsidan har fått betydligt mindre plats i debatten, 

och ofta antas arbetsgivare använda tidsbegränsade anställningar för att uppnå flexibilitet och 

underlätta organisationens produktivitet. Med denna studie ämnar vi att studera hur 

arbetsgivare ser på den tidsbegränsade anställningen och dess eventuella utmaningar, samt hur 

de resonerar kring alternativa lösningar för att uppnå flexibilitet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka uppluckrade anställningsformer utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv genom att studera förekomsten av olika tidsbegränsade anställningar, 

anledningar till användandet av de och vilka konsekvenser anställningsformerna medför. 

Syftet preciseras i nedanstående tre frågeställningar: 

• Hur ser förekomsten av olika tidsbegränsade anställningsformer ut och vilka motiv 

anger arbetsgivare för att använda sig av dem? 

• Vilka konsekvenser upplever arbetsgivare att tidsbegränsade anställningsformer 

medför?  

• Hur arbetar arbetsgivare för att möta de utmaningar som tidsbegränsade anställningar 

kan orsaka? 

1.2 Avgränsningar 

Arbetstagarens perspektiv på tidsbegränsade anställningar är något som i största möjliga mån 

kommer att utelämnas i denna uppsats. Arbetstagarens perspektiv kommer endast att 

inkluderas i den mån arbetsgivare upplever att den tidsbegränsat anställda arbetstagaren 

skapar konsekvenser och utmaningar för verksamheten. Av den anledningen kommer det i 

tidigare forskning inkluderas ett avsnitt om vad den tidsbegränsade anställningen innebär för 

arbetstagaren då vi är av den uppfattningen att detta kan innebära utmaningar för 

arbetsgivaren.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av fem avsnitt och börjar med en genomgång av tidigare forskning inom 

området som presenteras tillsammans med relevanta begrepp och teorier. Efterföljande avsnitt 

redogör för de metodval som gjorts, genomförandet av datainsamling och en beskrivning av 

studiens begränsningar. I det fjärde avsnittet presenteras studiens resultat som analyserats 

utifrån det teoretiska ramverket. Uppsatsen avslutas med att studiens frågeställningar besvaras 

och en avslutande diskussion ges.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Med detta avsnitt vill vi försöka ge läsaren en övergripande bild av forskningsområdet som 

tillsammans med relevanta teoretiska begrepp bildar studiens teoretiska ramverk och 

tydliggör arbetsgivarperspektivet. Först ges en skildring av Sveriges arbetslagstiftning och 

dess institutionella kraft. Därefter beskrivs olika anledningar till användandet av 

tidsbegränsade anställningsformer, delvis för att ge en djupare förståelse för hur flexibiliteten 

tar sig i uttryck på svenska arbetsplatser och hur arbetsgivare resonerar vid valet av 

anställningsform. Sedan följer en redogörelse för tidsbegränsade anställningars påverkan på 

arbetstagaren och till sist kommer vi behandla tidigare kartlagd problematik som 

tidsbegränsade anställningsformer kan medföra för arbetsgivaren.  

2.1 Den svenska arbetslagstiftningen 

Sverige har en drygt 40 år lång tradition av att via lagstiftning skydda arbetstagares ställning 

på arbetsmarknaden. De olika aspekterna av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 

regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) där det framför allt är arbetstagarens 

anställningstrygghet som berörs, snarare än lön och andra rättigheter vilka istället bestäms 

genom kollektivavtal och andra avtal. LAS fastslår att anställningsformen 

tillsvidareanställning är huvudregel, vilket innebär att en anställning alltid är tillsvidare om 

inte arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om annat.  

2.1.1 Tidsbegränsade anställningar 

Idag får tidsbegränsade anställningsformer träffas enligt 5 §; för allmän visstidsanställning 

(ALVA), för vikariat, för säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år (SFS 1982:80). 

Vidare övergår, enligt 5 a §, 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, eller under en period då arbetstagaren har haft 

tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat 

eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan 

om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Ett vikariat 
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övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i 

vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (SFS 1982:80).  

Sverige utmärker sig internationellt genom att ha en av de största skillnaderna i 

anställningsskydd mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning 

(Alfonsson et al., 2017). När LAS antogs var den tidsbegränsade anställningsformen 

visstidsanställning villkorad, arbetsgivaren var tvungen att ha ett giltigt skäl till att anställa en 

individ enbart under en viss tid. Men år 2007 ersattes visstidsanställning med allmän 

visstidsanställning (ALVA) och denna anställningsform är till skillnad mot den föregående 

inte villkorad vilket betyder att arbetsgivaren inte längre behöver ha ett godkänt skäl till att 

begränsa anställningstiden. Såsom lagstiftningen såg ut 2007 fanns det möjlighet för 

arbetsgivare att missbruka de tidsbegränsade anställningarna genom att kombinera olika 

tidsbegränsade anställningsformer och på så sätt undkomma att tillsvidareanställa en 

arbetstagare. På uppmaning av EU-kommissionen la regeringen fram ett nytt lagförslag som 

antogs 2016 och därigenom försvann möjligheten för arbetsgivare att kombinera (”stapla”) 

olika former av tidsbegränsade anställningar efter varandra. 

2.1.2 Reglerande och normativ institutionalism 

Inom institutionell teori finns det olika ansatser som betonar olika aspekter av begreppet 

institution. Reglerande institutionalism betonar det medvetna skapandet och den medvetna 

påverkan medan normativ institutionalism betonar att en institution är resultatet av individers 

handlande, men inte nödvändigtvis att resultatet är medvetet skapat. Utifrån 

nationalekonomisk och statsvetenskaplig institutionell teori kan lagar ses som institutioner 

(Stern, 1999, s. 83). LAS är ett exempel på en av riksdagen formellt och medvetet skapad 

institution, vars påverkan är medveten och reglerar organisationers handlingsutrymme genom 

sanktionsmekanismer. LAS utgör ramen för vad arbetsgivare får och inte får göra när det 

kommer till arbetskraften. Men det är inte ovanligt att ramen krockar med vad arbetsgivaren 

vill och kanske bör göra för organisationens bästa.  

Normativ institutionalism betonar den normativa effekten hos institutioner; institutioner 

definierar hur man bör bete sig i samhället, likformigt beteende belönas och på så sätt uppnås 

“lydnad” (Stern, 1999, s. 83). Tillsvidareanställningen är en lagregel men i det svenska 

samhället är den så mycket mer än bara en lagregel, den är ett kulturellt objekt med ett 

symboliskt värde i form av social status, trygghet och gemenskap. Det svenska 

samhällssystemet är idag uppbyggt på att man ska ha en tillsvidareanställning; utan det får du 
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inte tillgång till viktiga delar av vad samhället har att erbjuda. Till exempel påverkar det en 

individs självständighet genom att det försvårar för individen att skaffa en egen bostad om 

man inte har en tillsvidareanställning. På den svenska arbetsmarknaden är 

tillsvidareanställningen en stark norm och vikten av tillsvidareanställningen är således en av 

anledningarna till det motstånd som finns mot tidsbegränsade anställningar. Tillsammans 

utgör LAS och tillsvidareanställningen ett institutionellt ramverk i form av regler och en starkt 

internaliserad norm som upprätthålls genom sanktioner från staten och gemene man i 

samhället. 

2.2 Kartlagda anledningar till användandet av 

tidsbegränsade anställningar 

Tidsbegränsade anställningar är inte ett nytt fenomen utan det har alltid funnits alternativa 

anställningsförhållanden som skiljer sig från traditionella “fasta anställningar”. Historiskt sett 

är säsongsarbete inom skogs- och jordbruk den vanligaste formen av tidsbegränsad 

anställning i Sverige. Från och med den senare delen av 1900-talet har den tidsbegränsade 

anställningen dock utvecklats till att bli ett mer förekommande inslag i organisationens 

affärsstrategi (Nollen, 1996). Globala ekonomiska förändringar har lett till ökad konkurrens 

och osäkerhet bland företag och satt större press på vinst och att vara mer flexibel i 

kontrakterandet av arbetskraft för att svara på marknadens efterfrågan (Kalleberg, 2000). 

Genom att ha en flexibel organisation och använda sig av tidsbegränsade anställningar som ett 

strategiskt verktyg kan organisationen uppnå större konkurrenskraft (Kidron, 2018).  

Houseman (2001) har i sin avhandling studerat olika anledningar till varför arbetsgivare väljer 

att använda sig av tidsbegränsade anställningar. Resultatet visar att den främsta anledningen 

till varför arbetsgivare använder sig av tidsbegränsade anställningar är för att täcka upp för 

växlande personalbehov vid frånvaro av ordinarie personal. Under denna anledning inryms 

användandet av vikariatet, som då används för att täcka upp för längre frånvaro av ordinarie 

personal på grund av exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning. Ytterligare anledningar 

till varför organisationer väljer att använda sig av tidsbegränsade anställningar kan enligt 

tidigare forskning hänföras till en strävan efter mer flexibilitet, viljan att vara 

konkurrenskraftig och att fungera som ett screeningverktyg. 
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2.2.1 Strävan efter mer flexibilitet 

Återkommande inom den tidigare forskningen om tidsbegränsade anställningar är begreppet 

flexibilitet. En förståelse för flexibilitetsdiskussionen är därför viktigt för att förstå relationen 

mellan tidsbegränsade anställningar och arbetsgivares strävan efter flexibilitet. Jan Ch. 

Karlsson har gjort en litteraturgenomgång där det visat sig att mycket av 

flexibilitetslitteraturen pekar på att flexibilitet är något bra för alla inblandade parter. Enligt 

Karlsson (2007, s. 18) är det svårt att hitta faktiska belägg för att flexibilitet generellt sett 

skulle vara något dåligt. Karlsson (2007, s. 19) ställer sig frågan “för vem är flexibilitet något 

bra och för vem är flexibilitet något dåligt - arbetsgivaren eller arbetstagaren?”. Vidare menar 

Karlsson att flexibilitetslitteraturen utgör en bra grund för de diskurser som finns och 

diskuteras i “det nya arbetslivet”. Med bakgrund i Karlssons resonemang kommer det läggas 

stor vikt på avsnittet om flexibilitet då det är tätt sammanlänkat med tidsbegränsade 

anställningsformer. Karlssons slutsats gällande flexibilitet är att det är ett dubbeltydigt 

begrepp som måste ses i ljuset av för vem flexibiliteten sägs vara bra och dålig, vilka 

mekanismer som ligger bakom drivkraften att uppnå flexibilitet samt vad som anses vara 

motsatsen till flexibilitet. Således kan flexibilitet innebära olika saker för arbetsgivare och 

arbetstagare, och att det är viktigt att ha i åtanke att det är två skilda saker att ha flexibilitet 

och vara flexibel.  

Kalleberg (2000) diskuterar begreppen numerisk och funktionell flexibilitet i sin artikel. 

Dessa två flexibilitetsbegrepp myntades av forskaren John Atkinson (1985) när han tog fram 

sin modell över det flexibla företaget. Atkinsons idéer skiljde sig från den tidigare forskning 

som gjorts om flexibilitet då han inte hänförde flexibilitet till hur produktionen skulle 

organiseras utan till hur organisationen kan utnyttja sin arbetskraft på bästa sätt. De tre typer 

av flexibilitet som Atkinson identifierat är funktionell, numerisk och finansiell flexibilitet. 

Finansiell flexibilitet kommer att utelämnas i denna uppsats då begreppet inte anses vara 

relevant för vår undersökning. Funktionell flexibilitet innebär att organisationen på ett enkelt 

sätt kan omfördela sina anställda utifrån var behovet är som störst. Detta innebär att en del av 

arbetskraften måste besitta en bred kompetens som möjliggör att dessa kan klara av att växla 

mellan arbetsuppgifter (Atkinson, 1985). Den numeriska flexibiliteten innebär att 

organisationen kan anpassa arbetskraftens omfattning utifrån behov och efterfrågan. Detta 

görs genom att ha en del av arbetskraften löst knuten till organisationen genom att antingen 

anställa individer på tillfälliga kontrakt eller genom att schemalägga sin personal på timmar 



 

 8 

(Atkinson, 1985). En återkommande strategi för att uppnå funktionell och numerisk 

flexibilitet är enligt Atkinson (1985) att exempelvis använda sig av tillfälligt anställda. 

Atkinson pekar på en uppdelning av arbetskraften i två segment, en kärna och en periferi. 

Kärnan består av fast anställda som besitter organisationens nödvändiga kärnkompetenser, 

och ges möjlighet till kompetensutveckling, karriärmöjligheter och anställningstrygghet i 

utbyte mot att de står för en funktionell flexibilitet. Den perifera gruppen består av anställda 

som inte kräver någon längre upplärningstid och därmed lättare kan ersättas, dessa anställda 

ges en sämre anställningstrygghet och motsvarar den numeriska flexibiliteten (Allvin et al., 

2007, s. 50–51). Enligt Nollen (1996) är tidsbegränsade anställningar ett sätt för 

organisationen att uppnå en numerisk flexibilitet och på så sätt vara kostnadseffektiva och 

stärka sin konkurrenskraft. 

Atkinsons modell är omdebatterad men har varit väldigt inflytelserik och hans distinktion har 

legat till grund för mycket annan forskning som gjorts på området flexibilitet. En utav de 

forskare som influerats av Atkinson är Anne Grönlund som menar på att tyngdpunkten i 

begreppet flexibilitet är marknadsanpassning (Grönlund, 2004, s. 26). Grönlund talar om 

flexibilitet i termer av extern och intern flexibilitet. Extern flexibilitet har många likheter med 

Atkinsons numeriska flexibilitet då det syftar till att organisationen anpassar personalens 

storlek efter svängningar på marknaden (Grönlund, 2004, s. 28). Den interna flexibiliteten kan 

på många sätt likställas med den funktionella flexibiliteten som Atkinson nämner, alltså att 

låta sin personal växla mellan olika arbetsuppgifter.  

Ett annat sätt att använda sig av Atkinsons distinktion är att dela upp flexibilitetsbegreppet i 

”flexibilitet genom förtroende” och ”flexibilitet genom utbytbarhet” (Allvin et al., 2007, s. 

34). Ett sätt att öka verksamhetens flexibilitet är att införa ett självbestämmande där man låter 

arbetstagarna själva bestämma över sitt arbete, detta kallas för flexibilitet genom förtroende. 

Man hoppas då kunna uppnå funktionell flexibilitet genom att bryta ner gränser och 

rutinmässiga arbetssätt och då göra verksamheten mer individberoende och 

situationsanpassad. Det andra sättet att uppnå ökad flexibilitet är genom att luckra upp 

anställningsvillkoren och göra sig oberoende av individen, det blir således arbetarna som ska 

vara flexibla och inte arbetet (Allvin et al., 2007, s. 44). 

2.2.2 Öka konkurrenskraften 

Organisationers strävan efter flexibilitet kan hänföras till en vilja att vara konkurrenskraftig. 

För att ett företag ska kunna bli konkurrenskraftigt och kunna möta marknadens krav måste de 
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på ett kostnadseffektivt sätt optimera användandet av arbetskraften. Ett av de kanske 

vanligaste sätten för att optimera sitt användande av arbetskraften är att variera arbetstiderna 

efter företagets behov. Detta kan göras antingen genom att låta sin personal arbeta övertid, 

eller genom att ta in extra tillfällig arbetskraft (Allvin et al., 2007, s. 46). Utgår man endast 

från vad som rent teoretiskt sätt skapar störst flexibilitet bör ett företag inte ha någon fast 

personal alls utan endast använda sig av behovsanställning genom att anställa tillfällig 

arbetskraft (Allvin et al., 2007, s. 46). Dock fungerar inte denna strategi bra i praktiken då det 

inte skapas någon relation mellan den anställde och företaget och man konstant måste lära upp 

och introducera ny personal (Allvin et al., 2007, s. 59). Det gäller alltså att hitta en bra balans 

mellan antal tidsbegränsat anställda och antal tillsvidareanställda. 

2.2.3 Screening  

I studien gjord av Houseman (2001) framkom det att tidsbegränsade anställningar används 

som ett screeningverktyg av arbetsgivaren för att testa om arbetstagaren är lämplig för en 

tjänst. Den anställningsform som är tänkt att användas som screeningverktyg i Sverige är 

provanställningen som ger arbetsgivaren möjlighet att prova den anställde i max sex månader. 

LAS öppnar även upp för att använda exempelvis allmän visstidsanställning i samma syfte 

och då med en längre prövotid än vad provanställningen erbjuder. De arbetstagare som 

vanligen screenas är de med ingen eller lite tidigare erfarenhet av arbetsmarknaden, som har 

bristande kompetens eller av andra skäl kan utgöra en risk att anställa (Houseman, 2001). 

Genom en tidsbegränsad anställning ges arbetsgivaren möjlighet att testa egenskaper som kan 

vara svåra att utvärdera under rekryteringsprocessen, såsom exempelvis motivation och 

spetskompetens. Den forskning som gjorts om den tidsbegränsade anställningen som ett 

screeningsverktyg ger inte så mycket information om hur detta fungerar i praktiken utan den 

konstaterar endast att detta är något som förekommer. Svalund et al. (2018) menar dock att 

det är mycket ovanligt att arbetsgivare använder den tidsbegränsade anställningen i syfte att 

screena, att det snarare är en bieffekt att man ges möjlighet att testa den anställdes lämplighet 

när man anställer på tidsbegränsat kontrakt. 

2.3 Andra lösningar för att uppnå flexibilitet 

Ett annat sätt att uppnå flexibilitet som blivit ett allt mer vanligt inslag i många företags 

personalstrategi är att ta extern hjälp av så kallade bemanningsföretag. Det blir således en 

triangulär anställningsrelation där bemanningsföretaget innehar arbetsgivaransvaret och är 
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därmed ansvarig för allt ifrån att rekrytera och utbilda till utbetalning av lön och försäkring. 

Framväxten av bemanningsföretagen hänförs till en allt högre efterfrågan från arbetsgivare att 

på ett mindre kostsamt sätt kunna möta konjunkturen, kunna hantera över- och 

underbemanning och även för att minska rekryterings- och screeningkostnader (Kalleberg, 

2000). Kalleberg (2000) menar dock att bemanningsföretag inte alltid är så pass lönsamt som 

det vid första anblick kan framstå. Den totala kostnaden som ska betalas till 

bemanningsföretaget för att hyra in personal kan i slutändan bli högre än om man valt att själv 

anställa. I och med att möjligheten att använda sig av bemanningsföretag finns blir det 

intressant att titta på varför arbetsgivare trots detta väljer att använda sig av tidsbegränsade 

anställningar istället. 

2.4 Konsekvenser för den tidsbegränsat anställa 

arbetstagaren 

För att ge en bredare bild av tidsbegränsade anställningar ges en redogörelse av olika 

konsekvenser som den tidsbegränsade anställningen kan medföra för arbetstagaren. 

Arbetsgivare är inte en löskopplad aktör utan det finns en relation mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och dessa två aktörer är därav en del av samma kontext. Den påverkan som den 

tidsbegränsade anställningen har på arbetstagaren kan tänkas medföra indirekta utmaningar 

för arbetsgivaren och påverka hur arbetsgivare resonerar vid val av anställningsform samt hur 

de arbetar för att möta dessa eventuella utmaningar.  

Resultat från Housemans kvantitativa studie (2001) visade att det är ovanligt att en 

tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning och att arbetstagare riskerar att 

fastna i olika tidsbegränsade anställningar. Ojala, Nätti & Lipiäinen (2018) diskuterar även de 

hur den tidsbegränsade anställningen kan utgöra en fälla för arbetstagaren. Att fastna i olika 

tidsbegränsade anställningar leder inte bara till att individen riskerar att bli marginaliserad 

från arbetsmarknaden utan utgör även en risk för individens hälsa enligt olika kvantitativa 

resultat (Pirani & Salvini, 2015; Hohendanner & Gundert 2014; Dawson et al., 2017). Martin 

Olsthoorn (2014) betonar dock vikten av att vara aktsam då begreppet i sig är svårfångat 

vilket gör att det blir svårt att mäta den tidsbegränsade anställningens påverkan på ett korrekt 

sätt. Detta utgör ett problem rörande validiteten hos funna resultat och är något man bör vara 

medveten om vid fortsatt forskning. I sin artikel diskuterar Olsthoorn (2014) problematiken 

kring att tidsbegränsat anställda inte utgör en homogen grupp och att det således finns flera 
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individuella påverkansfaktorer som måste kontrolleras för i kvantitativa mätningar. Theo 

Bodin (2016) är av samma uppfattning och menar på att faktorer såsom till exempel en 

individs utbildningsnivå, lön och befintliga mentala hälsa påverkar forskningsresultaten.  

Studier som undersökt självupplevd hälsa hos individer i olika typer av anställningar visar att 

de som har en tidsbegränsad anställning upplevde sin hälsa som sämre än de som hade en 

tillsvidareanställning (Pirani & Salvini, 2015; Hohendanner & Gundert 2014). Vidare 

upplever tidsbegränsat anställda lägre grad av psykologiskt välmående (Dawson et al., 2017). 

Som ett led i att undersöka vilken aspekt i arbetet som påverkar en individs psykologiska 

välmående undersöktes självupplevt välmående utifrån olika aspekter av 

arbetstillfredsställelse såsom till exempel lön, förmåner och anställningstrygghet. Resultatet 

av den kvantitativa studien visade att anställningstrygghet är en stark indikator när det 

kommer till skillnader i psykologiskt välmående mellan tidsbegränsat anställda och 

tillsvidareanställda (Dawson et al., 2017). Utöver risken med försämrad hälsa kan den 

tidsbegränsade anställningen medföra andra negativa konsekvenser för arbetstagaren såsom 

sämre karriärmöjligheter, stor risk att bli arbetslös och en lägre inkomst.  

Den tidsbegränsade anställningen innebär inte enbart negativa konsekvenser för den anställde, 

flexibla anställningsformer såsom till exempel timanställning kan skapa fler jobbmöjligheter 

och vara behjälplig för individer som har familj och önskar ha flexibla arbetstider (Scherer, 

2009). Houseman (2001) visar i sin studie att arbetsgivare ofta är måna om att tillgodose 

arbetstagarens önskemål om flexibilitet i arbetet och lyfter möjligheten till flexibla 

arbetsförhållanden som något fördelaktigt för den anställde. Det finns dock belägg för att 

engagemanget från arbetsgivarens sida kan vara lägre gentemot den tidsbegränsade 

personalstyrkan, framför allt när det kommer till möjligheter till kompetensutveckling, vilket i 

sin tur minskar den anställdes anställningsbarhet (Scherer, 2009). Sämre upplevd hälsa, lägre 

arbetstillfredsställelse, sämre karriärmöjligheter och att uppleva ett bristande engagemang 

från arbetsgivarens sida är faktorer som i teorin kan tänkas leda till lägre motivation och 

bristande engagemang hos arbetstagaren. Det är därav intressant att undersöka dessa faktorer i 

praktiken och se om de utgör någon problematik för arbetsgivaren. 

2.5 Utmaningar för arbetsgivare 

Individen är idag en arbetsgivares största resurs och därav är det relevant att undersöka om 

och hur arbetsgivaren upplever omständigheterna kring tidsbegränsade anställningar. Kidron 
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(2018) undersöker i sin studie hur organisationer hanterar arbetstagare som innehar olika 

anställningsformer. Kidron beskriver en problematik kring att tidsbegränsat anställda ofta 

upplever en svagare anknytning till organisationen och en lägre grad av empowerment än 

tillsvidareanställda vilket kan leda till lägre produktivitet. 

  

Även Theo Bodin (2016) har identifierat den problematik som Kidron (2018) beskriver, men 

Bodin tar det så pass långt och påstår att organisationer som väljer att använda sig av 

tidsbegränsade anställningar har gått i en fälla. Han menar att det på kort sikt kan vara 

fördelaktigt att använda sig av tidsbegränsade anställningar då det minskar de fasta 

kostnaderna. Men på lång sikt kan det skada organisationens konkurrenskraft och försämra 

kvalitén på de varor eller tjänster som verksamheten producerar och säljer. Bodin (2016) 

hänvisar till att studier har visat på att produktiviteten är lägre i organisationer med en hög 

andel visstidsanställda samt att dåliga anställningsvillkor leder till oengagerade anställda med 

bristande lojalitet. 

Kidron belyser vikten av att integrera tidsbegränsat anställda i organisationen för att på så sätt 

motivera dem till att sträva efter att uppnå organisationens gemensamma mål. Genom att 

arbetsgivare bemöter all sin personal, oavsett anställningsform, på ett likvärdigt sätt så kan 

man komma undan många av de problem som kan uppstå med tidsbegränsat anställda 

(Kidron, 2018). Med hänsyn till det ovan nämnda är det intressant att undersöka om 

arbetsgivare stöter på denna problematik och hur de då arbetar med detta i praktiken. SVT:s 

nyhetsartikel Sjuksköterska: Inhyrd personal ett stort problem visar på en problematik inom 

sjukvården i form av motsättningar mellan inhyrd personal och tillsvidareanställd personal 

(Swahn, 2016). Problematiken rör bland annat samspelet mellan dessa två personalgrupper 

och mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka om liknande problematik finns 

mellan tidsbegränsat anställd personal och tillsvidareanställd personal. 

2.6 Sammanfattning 

Det teoretiska ramverk som redogjorts för har starkt värde för denna studies analys då 

begreppen är sammanlänkade och tillsammans utgör en användbar begreppsapparat för att 

besvara studiens frågeställningar. Ur den tidigare forskningen går det att utläsa att flexibilitet 

är ett övergripande tema när det kommer till varför organisationer väljer att använda sig av 

tidsbegränsade anställningsformer. Det går att se en tydlig koppling mellan den 
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tidsbegränsade anställningen och begreppen numerisk flexibilitet, extern flexibilitet och 

flexibilitet genom utbytbarhet som alla pekar på fördelarna med att ha personal löst knuten till 

organisationen. Begreppen funktionell flexibilitet, intern flexibilitet och flexibilitet genom 

förtroende betonar däremot vikten av att ha en intern rörlighet och anställda med bred 

kompetens. Det går även att tyda en koppling mellan den påverkan som den tidsbegränsade 

anställningen har på arbetstagaren och vilken indirekt påverkan den kan ha på arbetsgivaren. 

Valet mellan att tillgodose en organisations strävan efter flexibilitet eller att vara ett föredöme 

på den svenska arbetsmarknaden ligger i arbetsgivarens händer. Detta val kan tänkas medföra 

svårigheter såsom bristande lojalitet, sämre produktivitet och interna konflikter och det är 

många intressenter att ta hänsyn till. 

  



 

 14 

3. Metod 

Nedan följer en redogörelse av metodologiska val, urval, genomförande av datainsamling och 

den analysmetod som tillämpats. Slutligen redogörs för studiens begränsningar, etiska 

överväganden och studiens informanter. 

3.1 Metodval 

Studien ämnar undersöka arbetsgivares erfarenheter av den tidsbegränsade anställningen, 

därav ansågs det vara lämpligt med en kvalitativ ansats med inspiration från den 

fenomenologiska forskningsstrategin. Då fenomenologi är ett tillvägagångssätt som lägger 

särskild vikt vid individers uppfattningar och personliga erfarenheter går det hand i hand med 

studiens syfte. I en stor del av den tidigare forskning som gjorts har en kvantitativ ansats 

tillämpats och forskningen har ofta ett arbetstagarperspektiv. Därav var det av intresse att 

studera fenomenet utifrån en kvalitativ ansats och med sitt arbetsgivarperspektiv utgör denna 

undersökning ett bra komplement till den forskning som redan gjorts. 

Enligt den fenomenologiska forskningsstrategin är det viktigt att forskaren är medveten om 

sitt sunda förnuft då det är på basis av detta som människan tolkar sin omvärld. Som forskare 

blir de viktigt att anstränga sig för att minimera den inverkan som dessa antaganden kan ha, 

och så långt som möjligt distansera sig från sina personliga övertygelser som är baserade på 

sunt förnuft (Denscombe, 2016, s. 149). Man kan ställa sig frågande till huruvida det är 

möjligt att frånkoppla sig från sitt sunda förnuft. Genom att vi reflekterade över våra 

förutfattade meningar om den tidsbegränsade anställningen och genom att försöka åsidosätta 

våra privata uppfattningar gjordes försök att minimera den påverkan som vår subjektiva 

förförståelse kunde ha. I och med att forskaren i princip utgör forskningsinstrumentet vid 

kvalitativ forskning kan man öka studiens pålitlighet (jmf. tillförlitlighet) genom att redogöra 

för alla beslut och procedurer så att studien får en viss transparens (Denscombe, 2016, s. 411). 

Nedanstående redogörelse av de metodologiska ställningstaganden och beslut som fattats är 

ett försök att ge studien en viss pålitlighet då transparensen ger en möjlighet för andra 

forskare att granska forskningsprocessen. 
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3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Semistrukturerad intervju som metod gav oss möjlighet att utforska våra frågor på djupet, det 

gav utrymme för informanten att ta upp frågor som hen upplevde var av vikt och det skapade 

utrymme för att kontrollera att vi uppfattat informanten korrekt. Studiens informanter bestod 

av arbetsgivare vilket gör att det finns en möjlighet att det informanten sagt inte 

överensstämmer med praktiskt handlande då de kan vilja framställa sig själva och framförallt 

organisationen på ett bra sätt. Det gjordes ett försök att öka validiteten genom att leta efter 

teman i det insamlade materialet, detta då något som uttrycks av fler informanter är mer 

trovärdigt än något som enbart uttrycks av en informant. 

3.2 Intervjuguide 

Inför intervjuerna togs en intervjuguide med två övergripande teman fram; “resonemang kring 

val av anställningsform” samt “samarbete och samspel inom organisationen”. Intervjuguiden 

utformades efter studiens tre frågeställningar samt den förförståelse om ämnet som erhållits 

genom den litteraturgenomgång som genomfördes i början av projektet. När de två temana 

identifierats formulerades mer specifika frågor som lät oss utforska varje tema i detalj (David 

& Sutton, 2016, s. 114). När det kom till struktur på intervjun valdes en semistrukturerad form 

då det tillät studiens informanter att utveckla sina idéer och berätta fritt om sina upplevelser 

och erfarenheter (Denscombe, 2016, s. 266). Formen gjorde att vi som forskare kunde följa 

informanten och upptäcka nya aspekter av fenomenet då den tillät oss att ställa de följdfrågor 

som uppkom i stunden. Förutom att ge oss flexibilitet under intervjun valdes semistrukturerad 

form för att tillgodose vår önskan om att kunna utveckla intervjuguiden under projektets gång 

och på så vis förbli öppna för nya undersökningsspår. I oktober 2018 gjordes en pilotstudie 

och intervjuguiden testades genom en intervju på 45 minuter med en HR-chef. Intervjuguiden 

visade sig fungera väl när det kom till att täcka in de två övergripande temana, det insamlade 

materialet svarade på det som teoretiskt avsetts. Vidare gjordes små justeringar och 

förtydliganden för att underlätta för den som höll i intervjun men de övergripande frågorna 

behölls i sin originalform. 

3.3 Urval 

För att på bästa sätt kunna komma åt forskningsfrågan var det en förutsättning att urvalet 

bestod av organisationer som faktiskt använde sig utav tidsbegränsade anställningsformer. 
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Vad gäller storlek på valda organisationer beslutades att dessa skulle ha minst 100 anställda 

och att de använde sig utav minst två av de tidsbegränsade anställningsformerna som regleras 

i Lag (1982:80) om anställningsskydd. Urvalskriteriet att organisationerna skulle ha minst 100 

anställda baserades på att vi ansåg det vara en nödvändighet för att kunna urskilja mönster och 

tendenser i materialet och för att kunna svara på studiens frågeställningar. För att ringa in 

arbetsgivarperspektivet valde vi att intervju två personer inom varje organisation varav ena 

informanten skulle ha en chefsbefattning och den andra informanten inneha en HR-roll. 

Anledningen till denna uppdelning var att båda dessa roller har erfarenhet av fenomenet men 

kan inneha olika uppfattningar om det. I ett försök att täcka in arbetsmarknadens olika delar 

valdes två organisationer från den privata sektorn och två organisationer från den offentliga 

sektorn. 

Med hänsyn till studiens omfång baserades valet av informanter på ett bekvämlighetsurval 

(Trost, 2010, s. 140). Vid valet av informanter utgick vi från de tidigare nämnda 

urvalskriterierna och tillämpade kriterierna i vårt kontaktnät då vi ansåg det vara mest 

effektivt utifrån studiens omfång. Totalt intervjuades sju informanter från fyra olika 

organisationer, två organisationer i den offentliga sektorn och två i den privata. Studien har 

bortfall i form av en individ med chefsbefattning samt i form av fyra organisationer som 

uppfyllt kriterierna men som tackat nej eller inte svarat. Bortfallet av en individ med 

chefsbefattning var i en organisation i den privata sektorn där vi endast kunde intervjua en 

individ från HR-avdelningen.  

3.4 Genomförande 

Inför intervjun fick informanten välja plats för genomförandet, detta för att ge informanten 

möjlighet att välja en plats som hen kände sig bekväm på, i de flesta fall kunde intervjun 

hållas på informantens kontor. För att samla in data användes mobiltelefoner för 

ljudupptagning och en laptop för anteckningar. Under alla intervjuer närvarade vi båda och 

turades om att intervjua och föra anteckningar. För att få en kontinuitet och för att kunna 

utveckla intervjuförfarandet fördelades informanterna utifrån roll; en utav oss ledde 

intervjuerna med chefer och en utav oss ledde intervjuerna med HR-verksamma. När man 

utför intervjuer är det viktigt att få informanten att känna sig bekväm och avslappnad vilket 

kan försvåras i en “två mot en” situation (Trost, 2010, s. 67). För att minimera den effekten 

tydliggjordes från början att vi var två som skulle hålla i intervjun och på plats hade den som 

ledde intervjun den aktiva och relationsbyggande rollen medan den som förde anteckningar 
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hade en mer passiv roll. Att båda två närvarade under samtliga intervjuer gav en större 

möjlighet att uppfatta nya riktningar och att kunna följa upp intressanta spår. Är man inte van 

att hålla i intervjuer kan det ibland vara påfrestande och svårt att hålla fokus på att fånga 

intressanta sidospår. I det avseendet var det en tillgång att vara två då den som hade en mer 

passiv roll kunde uppfatta och följa upp intressanta spår med följdfrågor. 

Intervjuerna ägde rum på förmiddagar under november och december 2018, längden på 

intervjuerna varierade mellan 30 till 45 minuter. Som nämnts tidigare spelades intervjuerna in, 

detta för att ge en möjlighet att i efterhand gå tillbaka och lyssna samt för att det underlättar 

arbetet med transkribering av materialet.  

3.5 Analysmetod 

Första steget i analysen var att transkribera det insamlade materialet och sätta sig in i det och 

de stödanteckningar som gjorts under intervjuerna. Vad gäller valet av kodningsprocedur 

valdes en induktiv form av kodning där arbetet gjordes i en cyklisk process för att identifiera 

olika koder i det insamlade materialet (David & Sutton, 2016, s. 274). Då intervjuguiden var 

byggd utifrån tidigare forskning och studiens frågeställningar fanns det en viss förförståelse 

när kodningen genomfördes. Detta innebar att kodningen inte gjordes med bakgrund i någon 

teori, på så vis att arbetet gjordes deduktivt utan materialet bearbetades utifrån vår 

förförståelse av fenomenet vilket ledde till att vissa koder uppkom genom förförståelsen. 

Vidare behövde nya koder tas fram då vi stötte på ting som inte kartlagts i tidigare forskning. 

I slutet av analysprocessen grupperades alla de olika koderna som tagits fram till olika 

kategorier. För att reducera materialet och kunna göra en meningsfull analys slogs vissa smala 

kategorier ihop till en bredare kategori och på så sätt reducerades antalet kategorier till något 

hanterbart (Denscombe, 2016, s. 395–398). Kategorierna utformades dels utifrån studiens 

frågeställningar och dels utifrån de återkommande mönster som identifierats. Några av 

huvudkategorierna var “anledningar till användandet av tidsbegränsade anställningsformer”, 

“konsekvenser och utmaningar” samt “introduktion och upplärning”. Forskningsfynden 

tolkades sedan utifrån det teoretiska ramverk som studien utgått från och för att exemplifiera 

resultatet valdes passande citat ut.   
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3.6 Begränsningar 

Studien har vissa begränsningar när det kommer till urvalet då det var svårare än beräknat att 

välja “rätt” informanter, det vill säga informanter som var insatta i fenomenet och kunde ge 

utförliga svar. Några utav de valda informanterna visade sig befinna sig långt från personalen 

och hade därmed svårt att ge oss några utförliga svar på frågor som gällde samarbetet och 

samspelet mellan olika personalgrupper (tillsvidareanställda/tidsbegränsat anställda). Den 

problematik som tidigare forskning belyst angående tidsbegränsade anställningars påverkan 

på arbetstagaren blev således svår att undersöka ur ett arbetsgivarperspektiv. Att några 

informanter befann sig långt bort från personalen utgör därmed en risk för att vi gått miste om 

viktig och intressant information. Bortfallet av en informant med chefsbefattning kan även det 

utgöra en begränsning. Dels förlorade vi ett chefsperspektiv i den organisationen och dels 

förlorade vi en informant som eventuellt hade kunnat arbeta nära personalen och således 

bidragit med intressant information som inte uppdagats i andra intervjuer. Det är dock inte 

troligt att den bortfallna informanten skulle ha bidragit med helt ny information som totalt 

förändrar resultatet.  

3.7 Etiska övervägande 

Den genomförda datainsamlingen följer Vetenskapsrådets riktlinjer och rekommendationer 

för bedrivande av etisk korrekt forskning. Detta innebär att rådets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterföljs 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

För att följa informationskravet har ett informationsbrev skickats ut i förväg till samtliga 

informanter. Brevet syftar till att upplysa om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de 

har rätt att avbryta sin medverkan samt att materialet kommer att anonymiseras. Samtycke har 

inhämtats genom att informanten godkänt vår förfrågan om att ställa upp på en intervju efter 

att ha läst vårt informationsbrev. Konfidentialitetskravet efterföljs genom att alla våra 

informanter gjorts anonyma på sätt att det inte går att identifiera enskilda människor av 

utomstående. Vidare kommer vårt insamlade material inte att användas i annat syfte än det 

förutbestämda och således uppfylls nyttjandekravet. 
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3.8 Beskrivning av organisationer och 

intervjupersoner 

Organisation 1: Offentlig myndighet med 320 anställda.  

• Intervjuperson 1 - HR-chef. Cirka 3.5 år på nuvarande position, totalt 18 år inom HR 

professionen. 

• Intervjuperson 2 - Generaldirektör. Cirka nio månader på nuvarande position, chef i 

totalt sex år. 

Organisation 2: Landstingsägd vårdverksamhet med 8600 anställda.  

• Intervjuperson 3 - Avdelningschef. Sex år på nuvarande position, chef i totalt 15 år.   

• Intervjuperson 4 - HR-partner. Ett år på nuvarande position, totalt 14 år inom HR 

professionen. 

Organisation 3: Privat verksamhet inom detaljhandeln med 350 anställda. 

• Intervjuperson 5 - HR-generalist. Tre år på nuvarande position, totalt tre år inom HR-

professionen. 

Organisation 4: Privat verksamhet inom Telecom med 500 anställda. 

• Intervjuperson 6 -  Regionchef. Två år på nuvarande position, chef i totalt nio år. 

• Intervjuperson 7 - HR-konsult. 15 år på nuvarande position, totalt 10 år inom HR-

professionen. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras en analys av insamlad data. En redogörelse av informanternas 

svar ges med hjälp av exemplifierande citat och resultatet analyseras utifrån studiens 

teoretiska ramverk. Resultatet presenteras i fem delar där den första delen skildrar vilka typer 

av tidsbegränsade anställningar som används samt i vilken utsträckning. Därefter 

presenteras de olika motiv till användandet av tidsbegränsade anställningsformer och sedan 

följer en redogörelse för identifierade utmaningar och konsekvenser. I den fjärdedelen 

redogörs det för hur organisationerna möter olika utmaningar och slutligen presenteras 

andra typer av lösningar än tidsbegränsade anställningar för att uppnå flexibilitet. 

4.1 Förekomst av tidsbegränsade 

anställningsformer 

På de organisationer där intervjuer genomförts har majoriteten av de anställda en 

tillsvidareanställning. I materialet blir det väldigt tydligt att tillsvidareanställningen är en 

djupt rotad norm och något man vill kunna erbjuda alla sina anställda. Samtliga informanter 

uttrycker en strävan efter att i så hög grad som möjligt använda sig av tillsvidareanställningen 

vilket illustreras i citatet nedan. 

Ha så hög grad som möjligt av tillsvidareanställningar[...], vi vill verkligen erbjuda 

tillsvidareanställningar och vi ligger alltid över nittio procent totalt sett på huset i 

tillsvidareanställningar. (HR-generalist i privat sektor) 

Det går att se kopplingar mellan denna strävan om att tillsvidareanställa och den starka 

normen som tillsvidareanställning är. Vi kan se denna strävan efter att tillsvidareanställa som 

ett sätt för arbetsgivarna att anpassa sig efter den rådande normen. Tillsvidareanställningen 

har en stark ställning på den svenska arbetsmarknaden och dess institutionella kraft påverkar 

arbetsgivare i riktning från de tidsbegränsade anställningsformerna. Som arbetsgivare måste 

man således ta hänsyn till dels de formella regler som arbetslagstiftningen innefattar, och dels 

de informella regler som normen tillsvidareanställningen innefattar. LAS tillåter arbetsgivare 

att använda sig av tidsbegränsat anställda men däremot går det emot vad normen säger att 

man som arbetsgivare ska göra. Att som arbetsgivare gå emot normen kan leda till besvikna 

arbetstagare som kan känna missnöje gentemot sin arbetsgivare och organisationen man 
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arbetar för. Sett ur ett längre perspektiv kan arbetstagarnas missnöje sprida sig utanför 

organisationen till allmänheten och försämra organisationens rykte och förstöra dess 

varumärke. I och med de möjliga negativa konsekvenser som en normöverträdelse kan 

innebära väljer många arbetsgivare att “lyda” normen och i så stor utsträckning som möjligt 

erbjuda sina anställda en tillsvidareanställning. Arbetsgivare som väljer att lyda är då med och 

upprätthåller tillsvidareanställningen som norm på den svenska arbetsmarknaden och bidrar 

till dess överlevnad. 

I linje med tidigare forskning visade det insamlade materialet att anställningsformen vikariat 

är den tidsbegränsade anställningsformen som användes mest i organisationerna i fråga. Alla 

organisationer använder sig av vikariat, och samtliga informanter betonade vikten av denna 

anställningsform för att kunna täcka upp för sjukfrånvaro och föräldraledighet samt andra 

typer av ledigheter. Utöver vikariatet använder sig de intervjuade arbetsgivarna av; allmän 

visstidsanställning (ALVA), timanställning, anställd över 67 och provanställning. I 

organisationerna var det i genomsnitt 10% av de anställda som hade en tidsbegränsad 

anställningsform och av dessa 10% utgjorde vikariat den största andelen. Detta bekräftar den 

bild som Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenskt Näringsliv rapporterat om i sin 

rapport från 2016 (Beckman et al.). Där framgick det att de tre vanligaste tidsbegränsade 

anställningsformerna i Sverige är vikariat, timanställning och behovsanställning. Andelen 

tidsbegränsat anställda i Sverige var i första kvartalet 2017 16% och det är även där det rört 

sig de 10 senaste åren (SCB, 2017).  

4.2 Anledningar 

I materialet har sju olika anledningar till användande av tidsbegränsade anställningar 

identifierats. Långvarig frånvaro av personal, oförutsedd kortvarig frånvaro av personal, 

fluktuationer i arbetsbelastning, oviss framtid, arbetstagarens önskan om flexibilitet och 

anställningsformens strategiska funktion samt möjlighet till screening. De identifierade 

anledningarna har mycket gemensamt med de anledningar som kartlagts i tidigare forskning 

men motiven kan skilja sig från organisation till organisation beroende på organisationens 

verksamhet och behov.  
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4.2.1 Frånvaro av personal 

En av de främsta anledningarna till att arbetsgivarna använder sig av tidsbegränsade 

anställningar är för att kunna täcka upp för frånvaro av personal. Frånvaro av personal är en 

naturlig del i varje verksamhet och något som är svårt att undkomma, detta innebär att varje 

organisation måste hitta ett sätt att tackla olika typer av frånvaro. Det mest kända sättet att 

lösa långsiktig frånvaro av personal är genom att använda sig av vikariat. Informanterna 

beskrev hur det inte går att undgå de mänskliga faktorerna såsom till exempel olyckor, studier 

och barnafödande, utan att det är en del av verksamheten. Med bakgrund i detta är det inte 

märkligt att vikariatet är vanligt förekommande. Exempelvis nämnde en av informanterna att 

deras verksamhet är kvinnodominerad och att personalen arbetar under hög arbetsbelastning 

med mycket stress. Därför kantas verksamheten av mycket föräldraledighet och 

sjukskrivningar och vikariat blev av den anledningen ett viktigt verktyg. Vidare beskrevs 

“sommarvikariatet” som en anledning till användandet av tidsbegränsad anställning. Vissa 

verksamheter får inte ihop den dagliga verksamheten under sommaren utan att ta hjälp av en 

extern lösning. 

Utöver långsiktig frånvaro så kan en organisation behöva vara beredd på att hantera 

oförutsedd kortsiktig frånvaro. För att täcka upp för personal som är frånvarande på grund av 

till exempel sjukdom eller VAB (vård av barn) och kunna bedriva den dagliga verksamheten 

kan en tidsbegränsad anställningsform användas. I en av organisationerna i den offentliga 

sektorn beskrev HR-partnern hur de använder timanställd personal “för att snabbt kunna fylla 

sjukluckor, när man har en sjukfrånvaro och måste ha in nån här och nu”. I tidigare 

forskning betonas betydelsen av flexibilitet för organisationer men här ges ett exempel på en 

anledning till att man använder sig av tidsbegränsat är för att uppnå stabilitet. Arbetsgivaren 

arbetar här med att hålla antalet arbetande i verksamheten konstant och beroende på vad det är 

för typ av verksamhet kan det vara av oerhörd vikt att stabilitet uppnås. För den timanställda 

kan det dock fortfarande innebära en osäkerhet då hen inte vet hur mycket hen kommer att få 

arbeta.  

4.2.2 Ett sätt att uppnå flexibilitet 

En annan anledning till att arbetsgivarna använder sig av tidsbegränsade anställningsformer är 

för att uppnå en viss flexibilitet i verksamheten. Det finns flera olika anledningar till att 

arbetsgivare behöver vara flexibla men en anledning som identifierades i materialet var att 

kunna öka och minska personalstyrkan efter fluktuationer i arbetsbelastningen. En av 
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organisationerna beskrev en svårighet när det kommer till att bedöma personalbehovet och att 

de då kan använda ALVA i form av timanställda för att snabbt kunna anpassa sig efter den 

rådande situationen. 

Man kan inte alltid ha en personalgrupp på 20 personer här och nu. För vissa dagar kanske man 

bara har behovet av 10. [...] Utan det är att de här topparna, det utökade vårdbehovet som jag inte 

kan täcka med ordinarie personal [...] eftersom att topparna kommer helt oregelbundet. 

(Avdelningschef i offentlig sektor) 

Anne Grönlund (2004, s. 26) menar att tyngdpunkten i flexibilitetsbegreppet är 

marknadsanpassning och ett sätt att anpassa sig till svängningar på marknaden är att kunna 

anpassa personalstyrkan efter det rådande behovet. Den ovanstående situationen är ett 

exempel på en lösning för att uppnå vad Grönlund (2004, s. 28) kallar extern flexibilitet. 

Denna lösning är ett kostnadseffektivt sätt för organisationen att kunna anpassa 

personalstyrkan efter efterfrågan men denna lösning fungerar endast så länge som det inte är 

brist på arbetskraft med önskvärd kompetens. 

En annan anledning till att vilja vara flexibel är för att kunna möta en ovisshet gällande 

verksamhetens framtid. Genom att använda sig av tidsbegränsat anställda kan organisationen 

behålla sin konkurrenskraft då de lätt kan anpassa sig eftersom det blir lättare att öka och 

minska personalstyrkans omfång. I materialet kom ovissheten till uttryck i form av dels en 

verksamhet som saknar långa fasta avtal med kunder och dels en verksamhet där omfånget på 

organisationens uppdrag varierar över tid. HR-chefen inom offentlig sektor beskrev hur de var 

tvungna att hantera ett utökat uppdrag på grund av flyktingvågen 2015; “det innebar då att vi 

behövde anställa många, men vi visste inte hur länge uppdraget skulle pågå eller hur mycket 

pengar vi skulle få av regeringen för detta”. Vidare beskrev hen hur de hellre använder sig av 

en visstidsanställning i ett sådant fall än att tillsvidareanställa och sedan behöva genomgå ett 

omställningsarbete om det visar sig att uppdraget minskar. Denna problematik beskrev även 

HR-konsulten i privat sektor som belyses genom nedanstående citat. 

Men en positiv aspekt [med tidsbegränsade anställningar], det är att vi slipper omställningar då 

våra projekt avslutas. För vi lever ju i den världen att det pågår ett halvår ett år och sen så är 

projektet över. Och vi vet inte vart nästa kommer. Det upplevs alltid negativt i verksamheten att 

göra en omställning och behöva säga upp folk på grund av arbetsbrist. (HR-konsult i privat sektor) 

Arbetet, hur lång tid det ska ta att utföra ett uppdrag eller olika arbetsuppgifter, är inte det som 

ska vara flexibelt. Istället är det arbetskraften som ska vara flexibel och kunna ökas och 

minskas efter behov och flexibilitet uppnås härmed genom en utbytbar arbetskraft (Allvin et 

al., 2007, s. 44). I det insamlade materialet har olika sätt att göra arbetskraften utbytbar 
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identifierats. Ett återkommande sätt är att anställa studenter eller individer som har en annan 

huvudsysselsättning och som därmed kan ha lättare att acceptera en kortare anställning. 

Uppluckrandet av den svenska arbetslagstiftningen är en del i utbytbarheten då uppluckringen 

möjliggör för arbetsgivaren att ge en anställning endast när behov finns. Anställningsformen 

visstidsanställning var tidigare villkorad, vilket innebar att avtal om anställning under viss tid 

inte fick träffas utan giltigt skäl. Den “nya” formen ALVA kräver ingen giltig förklaring till 

kortsiktigheten och ALVA möjliggör därmed för arbetsgivare att ha en del av arbetsstyrkan 

löst knuten till organisationen och på så vis kunna öka och minska dess omfång efter behov 

och på så sätt kunna möta en oviss framtid. 

4.2.3 Arbetstagarens önskan om flexibilitet 

I det insamlade materialet identifierades att ett motiv till användandet av tidsbegränsade 

anställningar var för att tillgodose arbetstagarens önskemål om flexibilitet. Dock bör man vid 

tolkning av resultatet vara medveten om att denna önskan om flexibilitet hos arbetstagaren är 

något som uttrycks av arbetsgivaren och inte arbetstagarna själva. I resultatet kan 

arbetstagarens önskan om flexibilitet främst hänföras till en önskan om ett flexibelt schema 

där individen har möjlighet att påverka när och hur mycket hen arbetar. Flera av 

informanterna beskrev en strävan från deras sida att försöka tillgodose arbetstagarens 

önskemål om flexibilitet i största möjliga mån. I det insamlade materialet framgick att en del 

arbetstagare väljer att kombinera sin anställning i organisationen med en annan sysselsättning. 

Exempelvis berättar HR-generalisten i privat sektor om hur de tillmötesgår sina anställda som 

arbetar vid sidan av sina studier genom att anpassa antalet timmar utifrån hur mycket den 

anställde kan och vill arbeta. Regionchefen i privat sektor beskrev hur de arbetar på samma 

sätt och använder ALVA till de tillfällen när en individ vill arbeta vid sidan av ett annat jobb, 

vid sidan av sina studier eller då en individ egentligen gått i pension. 

En av informanterna som arbetar som HR-partner i offentlig sektor beskrev hur en 

yrkesgrupp, som nästan jobbar heltid som timanställd, ganska ofta tackar nej till deras 

erbjudanden om en tillsvidareanställning. Detta menade HR-partnern bero på att de är nöjda 

med den anställning som de har då de själva har möjlighet att välja om och när de ska arbeta. 

Dom vill oftast inte bli tillsvidareanställda. Dom vill jobba på sina egna premisser. Dom blir ju 

det tillslut, dom blir inlasade, och när vi erbjuder så säger dom att dom inte vill ha, oftast är det 

så. Dom vill välja själv när dom ska jobba och om dom ska jobba. Vissa av dom har ju en 

anställning i kommunen redan och liksom fyller ut här och vill inte bli tillsvidareanställda. (HR-

partner i offentlig sektor) 
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Ovanstående exempel visar på arbetstagares önskan om ett flexibelt schema och bekräftar det 

som både Scherer (2009) och Houseman (2001) nämner om att flexibla anställningsformer är 

behjälpligt för individer som önskar kunna kombinera ett arbete med annan sysselsättning 

eller för att kunna kombinera flera jobb med varandra. En annan anledning till att en 

arbetstagare tackar nej till en tillsvidareanställning kan vara att hen inte vill riskera att fastna i 

just den tjänsten. Vid en tillsvidareanställning är både arbetstagaren och arbetsgivaren skyldig 

att förhålla sig till den avtalade uppsägningstiden och arbetstagaren kan därav anse det mer 

förmånligt med en tidsbegränsad anställning.  

Utöver arbetstagarens önskan om ett flexibelt schema kunde en önskan om rörlighet 

identifieras. Denna rörlighet avser önskan från arbetstagarens sida om att testa på en annan 

tjänst än den man redan har inom organisationen. För att tillgodose denna önskan beskrev 

HR-partnern i offentlig sektor att man använder sig av anställningsformen ALVA eller 

vikariat i dessa fall. Då har den anställde en tillsvidareanställning hos företaget i grunden men 

får utöver det en ALVA eller ett vikariat. Vidare beskriver HR-generalisten i privat sektor hur 

de använder sig av ALVA och vikariat på ett liknande sätt. 

Det händer att vi gör så internt att man går från en funktion till en annan så man har en 

tillsvidareanställning i botten, men vikarierar eller går in på ett AVA [ALVA] på en annan 

avdelning under en period, och sen går tillbaka till sin tillsvidaretjänst. (HR-generalist i privat 

sektor) 

Förutom att tillgodose arbetstagarens önskemål om intern rörlighet kan ALVA, som ett 

komplement till tillsvidareanställningen, användas som ett sätt för arbetsgivaren att uppnå 

funktionell flexibilitet. ALVA blir då ett verktyg som hjälper arbetsgivaren att matcha ett 

förändrat personalbehov inom organisationen. Den funktionella flexibiliteten kan uppnås 

genom att öka arbetstagarens timmar under en period genom att använda ALVA eller genom 

att förflytta en anställd från en tjänst till en annan. Det här görs dock inte lättvindigt då de 

anställda har en tillsvidareanställning i grunden och därav ett väldigt starkt anställningsskydd 

genom LAS. En arbetsgivare kan inte öka en arbetstagares timmar eller förflytta en 

tillsvidareanställd hur som helst. Denna typ av funktionell flexibilitet kräver den anställdes 

godkännande och kan endast uppnås genom ett gemensamt beslut av arbetsgivaren och 

arbetstagaren (beroende på vad som sägs i gällande kollektivavtal). I tidigare forskning och i 

den svenska samhällsdebatten negligeras ofta denna form av intern tidsbegränsad anställning. 

Oftast tas det för givet att tidsbegränsade anställningar innehas av någon som kommer utifrån 

organisationen och det är därav viktigt att vara medveten om att tidsbegränsade 
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anställningsformer kan användas på detta sätt när man tolkar statistik gällande olika 

anställningsformer i Sverige. 

4.2.4 Den tidsbegränsade anställningen som ett strategiskt 

verktyg 

Mycket av tidigare forskning lägger relativt stor vikt vid att den tidsbegränsade anställningen 

är en strategi för organisationer att vara kostnadseffektiva och uppnå konkurrenskraft. I den 

tidigare forskningen antyds det att organisationer använder tidsbegränsade anställningar som 

ett strategiskt verktyg för att uppnå flexibilitet och på så sätt kunna dra ner på kostnader för att 

öka vinsten. I denna undersökning har det inte framkommit att tidsbegränsade anställningar 

skulle användas som en affärsstrategi, i alla fall inte i organisationerna i privat sektor. Vid 

tolkning av materialet bör man dock ha i åtanke att informanterna i privat sektor har relativt 

högt uppsatta positioner. Således finns det en möjlighet att de inte vill uttala sig om frågan 

explicit då det är en känslig fråga som i ett större perspektiv skulle kunna skada 

organisationens varumärke. Nedan följer ett citat som dementerar att de inom den 

organisationen skulle använda tidsbegränsade anställningar som en affärsstrategi. 

Vi vill verkligen inte hålla på och maxa ut AVA [ALVA]-dagarna. [...] Och det är inte någonting 

som vi sitter och kalkylerar “hur ska vi maxa så mycket som möjligt”. (HR-generalist i privat 

sektor) 

I den offentliga sektorn faller saken i ett annat ljus. Här talas det om att vara kostnadseffektiv, 

men inte i termer av att maximera vinster utan i termer av sparsamhet. En utav informanterna 

i offentlig sektor betonar vikten av att tänka igenom varje anställning noga och att då och då 

använda sig av ALVA för att möta en tillfälligt ökad arbetsbelastning. I detta fall blir 

affärsstrategin att vara så sparsam som möjligt och att inte slösa svenska folkets skattepengar. 

Ja absolut, det måste vi definitivt vara för det är era skattepengar som används, inte i allt, vi har 

intäkter också, men vi måste ju verkligen vara rädd om finanserna och tänka igenom alla 

anställningar vi gör. Och kostnadseffektivitet naturligtvis, men inte för att tjäna pengar utan för 

att spara. (HR-chef i offentlig sektor) 

Vi kan se en skillnad i svar mellan de arbetsgivare som befinner sig i privat sektor och de som 

befinner sig i offentlig sektor. HR-generalisten i privat sektor är väldigt noga med att 

poängtera att de inte har en ekonomisk baktanke, medan HR-chefen i offentlig sektor är mer 

öppen och medger att de har en ekonomisk baktanke. Att svaren skiljer sig åt skulle kunna 

tänkas bero på att det är mer accepterat av allmänheten att i offentlig sektor vara öppen med 

att man är kostnadseffektiv i syfte att spara på skattepengar. Att däremot i privat sektor vara 
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öppen med att man är kostnadseffektiv i syfte att vinstmaximera är inte lika uppskattat av 

allmänheten.  

Att resultatet inte ger samma uppmärksamhet till kostnadseffektivitet som den tidigare 

forskningen gör skulle kunna tänkas bero på att de intervjuade arbetsgivarna har en så pass 

stark vilja att leva upp till samhällets förväntningar. I och med den svenska 

arbetslagstiftningen och att tillsvidareanställningen är en så pass stark norm skulle det kunna 

vara som så att de intervjuade arbetsgivarna inte vill medge att de använder de tidsbegränsade 

anställningarna för att vara kostnadseffektiva. Att använda och laborera med sin 

personalstyrka för att vara kostnadseffektiv kan anses som fult och riskera att försämra 

verksamhetens position och rykte på marknaden. Dock går det att urskilja tendenser kring att 

hålla nere kostnaderna som indikerar på att det skulle finnas en ekonomisk baktanke gällande 

varför man använder sig av tidsbegränsade anställningar. I citatet nedan berättar regionchefen 

om hur de måste försöka få ner personalkostnaderna när arbetsbelastningen går ner. 

Om man inte ser väldigt långt fram att den här orderboken börjar fyllas på så att vi har in i januari, 

februari, då måste man ju redan nu börja tänka såhär “ah men vad lite jobb det har kommit in i 

kvartal ett nästa år” Ah men då måste man nästan börja tänka där och planera i alla fall för vad 

kommer vi behöva göra för att liksom få ner kostnaderna. (Regionchef i privat sektor) 

Citatet från regionchefen visar att det finns ett ekonomiskt tänk och att de är fullt medvetna 

om att personalen kostar pengar. Regionchefen beskriver även i vilken ordning de låter sin 

personal lämna verksamheten när jobbvolymen går ner. Först får underentreprenörer gå, 

därefter inhyrd personal, visstidsanställda och till sist den tillsvidareanställda personalen. 

Denna ordning illustrerar på ett tydligt sätt att det i verksamheten finns den kärna och periferi 

som Atkinson pratar. Kärnan består av den tillsvidareanställda personalen som ges 

anställningstrygghet i och med att de är de som sitter säkrast vid nedskärningar. Detta 

bekräftar även det som Nollen (1996) sagt, att den tidsbegränsade anställningen är ett sätt för 

organisationer att dra ner på sina kostnader. Men citatet ovan indikerar att även att inhyrd 

personal kan inrymmas i denna strategi.  

Ett annat sätt att använda den tidsbegränsade anställningen som ett verktyg är för att screena 

personal, att testa den anställdes lämplighet. Att den tidsbegränsade anställningen används 

som en medveten strategi för screening är något som inte uttryckts explicit av informanterna 

men samtidigt betonar flera av dem fördelen med att kunna testa och utvärdera den anställdes 

kompetens. Avdelningschefen i offentlig sektor beskriver hur hen tycker det är svårt att göra 

en helhetsbedömning av en person som endast sökt och kommit in via en annons och att det 
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då är mycket bättre om någon kommit in och jobbat ett tag och kunnat visa sin kompetens. 

Provanställningen verkar vara det självklara screeningverktyget och regionchefen säger att 

hen hellre tillsvidareanställer med sex månaders provanställning än att använda sig av ALVA. 

Innan år 2007 när visstidsanställningen fortfarande var villkorad så fanns de inte samma 

möjlighet att använda sig av den tidsbegränsade anställningen som ett screeningverktyg. Det 

kan tänkas att i och med nya villkoren för att anställa på visstid som trädde i kraft år 2007 

ökade möjligheterna till att använda sig av ALVA för att screena.  

4.3 Konsekvenser och utmaningar för 

arbetsgivaren 

Att använda sig av tidsbegränsade anställningar har i tidigare forskning visat sig kunna 

medföra svårigheter för arbetsgivaren i fråga om bland annat bristande lojalitet och samspel 

mellan olika personalgrupper inom en verksamhet. Utöver de svårigheter som kartlagts i 

tidigare forskning har vi undersökt om den negativa inverkan en tidsbegränsad anställning har 

på arbetstagaren är något som möjligtvis tar sig uttryck i organisationen, och således utgör en 

utmaning för arbetsgivaren. Informanterna såg varken en problematik med samspelet mellan 

olika personalgrupper eller med arbetstagares försämrade psykiska och sociala välmående. De 

upplevde ingen svårighet eller utmaning gällande detta utan beskrev att det antingen inte når 

fram till dem eller så var de av den åsikten att de inte tror problematiken alls existerar. Nedan 

följer en redogörelse för de konsekvenser och utmaningar som de intervjuade arbetsgivarna 

faktiskt ställts inför i sin verksamhet. 

4.3.1 Mindre motiverad personal 

Kidron (2018) beskriver en svårighet kring att arbetstagare med en tidsbegränsad anställning 

kan känna en svagare anknytning till organisationen och därav vara mindre motiverade och 

mindre lojala mot sin arbetsgivare. Flera av informanterna delgav sina tankar kring att 

tidsbegränsat anställda kan ha ett bristande intresse för organisationen och därmed se sig 

omkring efter nya jobbmöjligheter. De beskrev hur kommunikationen blir viktig i det fallet, 

att man stämmer av och ser till att de tidsbegränsat anställda inte är missnöjda, så att man inte 

mister kompetenta individer på grund av kommunikationsfel. Citatet nedan från HR-

generalisten i privat sektor belyser vikten av långa trygga anställningar. 
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Vi ser när vi gör medarbetarundersökningar att ju högre kontrakt du har, ju längre du jobbat [inom 

organisationen], desto högre motivation har du. Så vi har också mer engagerade medarbetare, mer 

motiverade, med högre kompetens om de har större kontrakt och jobbar längre. (HR-generalist i 

privat sektor) 

Organisationens medarbetarundersökningar visar att det finns en koppling mellan bristande 

motivation och korta anställningskontrakt hos dem. Med långa och trygga anställningar säkrar 

de produktiviteten i och med att de anställda är mer engagerade och motiverade. Citatet visar 

på att det är av hög vikt att integrera tidsbegränsat anställda i organisationen för att öka deras 

motivation och engagemang och bekräftar det som Kidron (2018) nämner om att 

tidsbegränsad personal har en svagare anknytning till verksamheten och ett bristande 

engagemang. 

4.3.2 Den svenska lagstiftningen  

Utöver de utmaningar som redogjorts för i kapitlet om teori och tidigare forskning 

identifierades en ytterligare utmaning i materialet kopplad till den svenska lagstiftningen. En 

av informanterna beskrev en problematik kring att de tidsbegränsat anställda tillslut blir 

inlasade. Om den anställde haft totalt två år av tidsbegränsad anställning under en 

femårsperiod måste personen i fråga erbjudas en tillsvidareanställning enligt lag, men den 

möjligheten finns inte alltid. Därför måste arbetsgivare vara vaksam på detta och i vissa fall 

kan arbetsgivare behöva avsluta en individs anställning och tvingas påbörja en ny anställning 

med en ny individ. 

Vi har ju alltid en skyldighet att anställa, de blir ju inlasade så småningom. Och det är ju vårt 

bekymmer för att vi har det här behovet att ha dom här inhopparna men vi har inte möjlighet att 

tillsvidareanställa. (Avdelningschef i offentlig sektor) 

Problemet med inlasning blir ett tydligt exempel på hur arbetslagstiftningen säkrar 

arbetstagarens anställningstrygghet på bekostnad av arbetsgivarens flexibilitet. I och med att 

tillsvidareanställningen är en rådande norm kan arbetsgivare försättas i en inre kamp i valet 

mellan att följa normen eller att prioritera sin egna flexibilitet. Arbetsgivaren kan tvingas välja 

mellan att tillfredsställa sina anställda genom att erbjuda en tillsvidareanställning eller att 

tillfredsställa organisationens behov av flexibilitet genom att använda sig av tidsbegränsade 

anställningar. Om arbetsgivaren väljer att gå mot normen och inte tillsvidareanställa blir det 

viktigt att kompensera på andra sätt för att behålla verksamhetens rykte och ställning. Det som 

kan urskiljas i resultatet är att de intervjuade organisationerna är medvetna om att de går mot 

normen, men att de samtidigt är måna om att satsa lika mycket på alla personalgrupper, 
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oavsett anställningsform, när det gäller introduktion och kompetensutveckling. Att arbeta för 

att behandla alla personalgrupper lika skulle kunna ses som ett sätt att kompensera för valet 

att använda tidsbegränsade anställningar.   

4.3.3 Tidsbegränsat är kostsamt 

En konsekvens av den tidsbegränsade anställningen är de kostnader som kompetensöverföring 

medför. Att anställa och lära upp helt ny personal innebär en stor kostnad och de flesta av 

arbetsgivarna beskrev att de så långt det går löser växlande personalbehov internt, för att 

slippa rekryterings- och uppläggningskostnader. Kompetensöverföringen kan innebära en 

större kostnad i sig än vad en organisation tjänar på att använda sig av tidsbegränsade 

anställningar. Till exempel beskriver HR-generalisten i privat sektor att de inte tjänar på det i 

längden. 

Det är klart att i det korta perspektivet så är det smidigt att göra så, men vi ser också att ju mindre 

kontrakt du har, och har du behovsanställning, så har du en jäkligt hög personalomsättning. Det 

kostar också jättemycket pengar. Så bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv så kan det kännas 

bra i det korta perspektivet att det är personer man kan ta. Men vi tjänar inte på det i längden. 

(HR-generalist i privat sektor) 

Regionchefen i privat sektor beskriver hur introduktion, utbildning och arbetskläder med mera 

kostar en hel del pengar men att det är en kostnad de räknar med när de använder sig av 

tidsbegränsat anställda. Hen beskriver att de måste se till att deras avtal mot kunderna bär 

sådana kostnader och att de “hoppas kunna räkna hem det i alla fall” när de är tvungna att ta 

in ny personal för ett jobb. 

4.4 Att möta utmaningar 

I kapitlet teori och tidigare forskning presenterades problematik kring motsättningar mellan 

olika personalgrupper och skillnader i tillgång till olika sorters förmåner beskrevs. Med 

anledning av detta undersöktes hur introduktion av ny personal, olika sorters förmåner och 

tillgång till kompetensutveckling ser ut i organisationerna och hur informanterna ser på detta. 

Att ha tidsbegränsat anställd personal medför en del utmaningar för arbetsgivaren att hantera 

och möta på bästa sätt för att den dagliga verksamheten ska fungera friktionsfritt. Det är 

väsentligt att diskutera utmaningar i och med att arbetsgivare och arbetstagare befinner sig i 

samma kontext och det finns ett ömsesidigt beroende. Ett ömsesidigt beroende mellan 

arbetsgivare och arbetstagare skildras i resultatet på ett tydligt sätt. I sin forskning diskuterar 
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Kidron (2018) vikten av att integrera de tidsbegränsat anställda i organisationen för att 

motivera dem att sträva efter organisationens gemensamma mål. Att det inte framkommit 

någon problematik kring samspelet mellan olika personalgrupper kan tänkas beror på att 

arbetsgivarna anstränger sig för att inte särbehandla den tidsbegränsat anställda personalen. 

För att integrera den tidsbegränsat anställda personalen arbetade de intervjuade arbetsgivarna 

med att ge alla anställda samma introduktion och överlag behandla all sin personal jämlikt.  

4.4.1 Introduktion och förmåner 

Det visade sig att alla intervjuade organisationer erbjuder en verksamhetsövergripande 

introduktion för alla nyanställda, oavsett anställningsform. När det kommer till den 

avdelningsspecifika introduktionen visade det sig variera i vilken utsträckning den 

tidsbegränsade personalen fick samma introduktion som den tillsvidareanställda personalen. 

Avdelningschefen i offentlig sektor berättade att anledningen till att de ger den 

tillsvidareanställda personalen en längre introduktion är för att dessa har högre förväntningar 

på sig och arbetar mer självgående än någon som är anställd på ALVA. Den skillnad som görs 

mellan tillsvidareanställd personal och tidsbegränsad personal är inget som avdelningschefen 

upplever skulle utgöra ett problem då det faller sig naturligt att introduktionen blir mer 

gedigen och utförlig desto mer ansvarsområden och arbetsuppgifter som den anställde har. 

Det verkar dock finnas skillnader mellan tillsvidareanställd personal och tidsbegränsad 

personal när det kommer till vilka förmåner som erbjuds. Hur och vilka förmåner som 

används ser olika ut på de undersökta organisationerna. Tillgång till förmåner verkade vara 

beroende av vilken typ av tidsbegränsad anställningsform, hur långt kontrakt och hur ofta den 

anställde arbetade. En informant berättade om hur de anställda som har en ALVA tas emot väl 

av den ordinarie personalen men att de däremot inte har tillgång till samma förmåner som den 

tillsvidareanställda personalen såsom till exempel stressförebyggande kurser.  

Det kan säkert hända, det kan säkert hända. Men jag tycker ändå att generellt sätt så är de ju med 

i gruppen. Att de tas upp väl i gruppen men visst, förmåner och planeringsdagar är de ju inte med 

på. (Avdelningschef i offentlig sektor) 

Citatet ovan är ett exempel på det som nämns i den tidigare forskningen av Scherer (2009) om 

att arbetsgivarens engagemang är lägre gentemot den tidsbegränsade personalstyrkan. I 

enlighet med Kidrons (2018) resonemang om vikten av att integrera de tidsbegränsat anställda 

i organisationen kan det diskuteras huruvida den åtskillnad som görs mellan de tidsbegränsat 

anställda och de tillsvidareanställda utgör en risk för organisationen eller ej. Just 
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planeringsdagar och liknande sammankomster är ett tydligt exempel på situationer där 

gemenskap mellan personalen skapas, detta ställs dock i kontrast till hur stor roll de 

tidsbegränsat anställda har i organisationen. 

4.4.2 Kompetensutveckling 

När det kommer till att satsa på den som är tidsbegränsat anställd fanns en god vilja från 

informanterna att erbjuda kompetensutveckling. Till exempel beskrevs det hur man är villig 

att satsa på en individ, fast det kanske brister inom vissa områden. Personalen ses som en 

resurs som det är värt att utbilda istället för att låta gå. Långsiktighet var ett tydligt och 

genomgående tema i alla intervjuer vilket i detta avseende belys genom en strävan från 

informanternas sida att få personalen att stanna inom organisationen och utvecklas där. 

[...] då finns de ju inom organisationen utbildning-X där man kan få ytterligare utbildning. Så det 

finns ju möjlighet att satsa om jag känner att man vill behålla den här personen [...] Just det här 

att man har en möjlighet till en extra resurs eller en ny medarbetare då vill man ju satsa på dom. 

(Avdelningschef i offentlig sektor) 

Det kan anses inhumant att se på personalen som en resurs, men både arbetsgivare och 

arbetstagare har något att vinna på kompetensutveckling. Arbetsgivaren får mer kompetent 

personal som kan arbeta mer effektivt och den anställde ges möjlighet att utvecklas och blir 

således mer anställningsbar. Flera av informanterna stämmer in i det som avdelningschefen 

säger om att det är viktigt att få sina anställda att vilja stanna kvar inom organisationen och 

låta sina anställda växa inom den. HR-generalisten i privat sektor berättade att när de anställer 

ny personal för att täcka upp för sommarledigheten vill de att dessa personer ska ha möjlighet 

att fortsätta jobba även efter sommaren. Det beskrevs bland annat att om man en gång fått in 

en fot i en organisation, genom till exempel en ALVA, är möjligheterna stora att man blir 

kvar och utvecklas inom organisationen. Om man inte själv väljer att lämna. 

4.5 Andra lösningar för att uppnå flexibilitet 

Den tidsbegränsade anställningen utgör ett sätt att uppnå flexibilitet. Men precis som det 

beskrivits i den tidigare forskningen så har andra sätt att uppnå flexibilitet på identifierats i 

materialet. Däribland finns att man väljer att ta extern hjälp genom exempelvis 

bemanningsföretag eller att man uppnår flexibilitet med hjälp av interna lösningar. 
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4.5.1 Extern lösning  

För att uppnå flexibilitet nämner den tidigare forskningen bemanningsföretag som en 

alternativ lösning till den tidsbegränsade anställningen. Att använda sig av inhyrd personal är 

ett typexempel på ett sätt att uppnå numerisk flexibilitet och upplevs ha flera fördelar jämfört 

med att använda sig av tidsbegränsade anställningsformer. En av informanterna berättade om 

sina upplevelser av att använda sig av bemanningsföretag och sa då att den främsta fördelen 

som de ser med att ta extern hjälp är att de kan få hjälp med rekrytering av ny personal. Hen 

berättade att det är dyrare för organisationen om hen ska sitta och rekrytera själv men att det i 

längden blir billigare att ha egna anställda än att hyra personal. Därför anställer de ofta över 

bemanningspersonalen när de väl fått hjälp med att hitta bra och kompetenta individer. 

[...] jag är ju dyrare att rekrytera än att ta in nån på bemanningsföretaget om jag räknar min 

lön och vad det kostar att sitta med det. Och då är de ju bättre, då är det billigare att rekrytera 

in personen på ett bemanningsföretag, men sen när man tittar i det löpande arbetet per månad 

och lön och det, då skulle jag nog vilja säga att det ibland kan vara billigare att ha en 

visstidsanställd själv. (Regionchef i privat sektor) 

Citatet av regionchefen skildrar det som Kalleberg (2000) talar om, nämligen att det i längden 

kan bli kostsamt att ta hjälp av bemanningsföretag. Varför det blir dyrare att ta hjälp av 

bemanning beror enligt regionchefen på att bemanningsföretagen lägger på en extra kostnad 

för sitt arbete vilket gör att de totala personalkostnaderna blir högre än om man anställer själv. 

Att använda sig av bemanning verkar dock inte alltid fungera helt smärtfritt. En annan 

informant berättade om hur lösningen att ta in extern bemanning inte fungerade särskilt 

smidigt utifrån deras behov. Lösningen med inhyrd personal uppfyllde inte deras 

förväntningar och trots att de provade olika konstellationer var de fortfarande inte nöjda. 

Därav valde de, då de var i behov av att utöka sin personalstyrka under en period, att själva 

sköta rekryteringen för att på så vis kunna påverka mer och försäkra sig om att individerna 

lämpade sig för de aktuella rollerna. 

4.5.2 Interna lösningar 

I det insamlade materialet identifierades även olika typer av interna lösningar för att uppnå 

flexibilitet. HR-generalisten från privat sektor beskrev hur de har tillsvidareanställd personal 

som har en heltidstjänst i en “poolgrupp”. Denna poolgrupp är deras sätt att uppnå en 

funktionell flexibilitet genom att kunna placera personal på den avdelning där det behövs för 

dagen. Personalen i poolgruppen besitter kunskap om många delar av verksamheten och dess 
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olika affärsområden vilket gör det möjligt för dem att hoppa mellan olika avdelningar. På 

detta vis löser de oförutsedd frånvaro som till exempel VAB och sjukdom samt kortsiktiga 

fluktuationer i arbetsbelastningen. 

Sen har vi behövt lösa den här flexibiliteten på andra sätt. Och då har vi dels då Netvic där man 

kan lägga upp sig själv utöver dom timmar man redan har också att vi jobbar med en poolgrupp. 

[...] Så löser vi det här korta behovet vi har med sjukdom, VAB [vård av barn] eller om det är nån 

som behöver plockas ut för ett möte. Då har vi istället en poolgrupp som är superviktig för oss 

för att ha den här flexibiliteten. Och på det sättet kan vi erbjuda trygga anställningar och på stora 

kontrakt fast fortfarande ha flexibiliteten kvar. (HR-generalist i privat sektor) 

Utöver denna poolgrupp använder det sig av ett system som heter Netvic där personalen kan 

registrera lediga dagar och tider om de vill arbeta mer utöver de kontrakterade timmar som de 

har i sin tillsvidareanställning. Genom detta upplägg kan organisationen i fråga uppnå 

numerisk flexibilitet utan att använda sig av tidsbegränsade anställningsformer. Detta upplägg 

motsäger till viss del Atkinsons (1985) idéer om den numeriska flexibiliteten då han menar att 

denna form av flexibilitet uppnås genom att organisationen har en del av arbetskraften löst 

knuten till sig. De som är löst knutna till organisationen utgör enligt Atkinson (1985) en 

perifer grupp i organisationens verksamhet och den perifera gruppen karaktäriseras av sämre 

anställningstrygghet, sämre karriärmöjligheter samt sämre möjlighet till kompetensutveckling. 

I den ovan beskrivna organisationen finns ingen perifer grupp på det vis som Atkinson 

definierar den. De tillsvidareanställda har stark anställningstrygghet och informanten beskrev 

hur de anställda som vill ha en heltidstjänst får det och att de som vill ha mer flexibilitet i sitt 

arbete är anställda på färre antal timmar och tar på sig extrapass genom Netvic när de vill 

arbeta mer. Det kan diskuteras huruvida tillsvidareanställningar med få kontrakterade timmar 

är något annorlunda jämfört med att arbetsgivare använder sig av tidsbegränsade 

anställningsformer. I likhet med till exempel en timanställning möjliggör det ovan nämnda 

sättet för organisationen att vara flexibel med arbetskraften men samtidigt tillgodoses den 

starka normen om tillsvidareanställningen. Flexibiliteten vilar dock på antagandet om att 

arbetstagaren vill och kan arbeta mer under perioder. Tillsvidareanställningen, jämfört med 

den tidsbegränsade anställningen, kan för arbetstagaren utgöra ett incitament att ställa upp på 

arbetsgivarens premisser. På så vis kan det diskuteras om tillsvidareanställningen med få 

kontrakterade timmar bara är ett annat sätt att ha arbetskraft löst knuten till organisationen, en 

slags “dimridå”, eller om det används på arbetsgivarens och arbetstagarens gemensamma 

premisser. HR-generalisten i fråga beskriver att de som är anställda på få timmar hos dem är 
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studenter eller individer med annan sysselsättning på sidan av och alltså är nöjda med de 

kontrakt de har. 

4.6 Sammanfattning 

Mycket av det som funnits i vår undersökning ligger i linje med tidigare forskning. Att 

använda sig av tidsbegränsade anställningar är något som arbetsgivarna beskriver som en 

nödvändighet och inte något man gör i tid och otid utan att se över andra alternativ. En stor 

del av andelen tidsbegränsat anställda i organisationerna utgörs av anställningsformerna 

vikariat och ALVA där ALVA primärt innehas av individer som har en annan 

huvudsysselsättning. I resultatet går det att urskönja att den svenska arbetslagstiftningen är en 

stor påverkansfaktor i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dels som en 

utmaning i form av dess begränsande ramar och dels som en lösning då det öppnar upp 

möjligheter för flexibilitet. Just flexibilitet är något som betonats som en viktig aspekt i 

tidigare forskning och som även framkommit i vår undersökning. Den tidsbegränsade 

anställningen är inte bara ett verktyg för att uppnå flexibilitet för organisationerna utan den 

fungerar även som ett verktyg för att uppnå stabilitet. För att uppnå flexibilitet har andra 

lösningar än den tidsbegränsade anställningen presenterats av arbetsgivarna. De alternativa 

lösningarna kan ses som försök till att undkomma den tidsbegränsade anställningen och det 

dåliga rykte som den ofta förknippas med. Den tidsbegränsade anställningen är ett komplext 

fenomen och det är intressant att diskutera hur den kan integreras i det svenska samhället på 

ett friktionsfritt sätt.  
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5. Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka uppluckrade anställningsformer utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv genom att studera förekomsten av olika tidsbegränsade 

anställningsformer, anledningar till användandet av de och vilka konsekvenser 

anställningsformerna medför. Först besvaras studiens tre frågeställningar och sedan 

presenteras en diskussion om den tidsbegränsade anställningen som ett fenomen i det svenska 

samhället. Slutligen ges ett resonemang gällande studiens teoretiska och praktiska relevans. 

5.1 Förekomst och motiv  

Av de tidsbegränsade anställningsformer som regleras i LAS så använder de undersökta 

organisationerna alla former utom säsongsarbete. ALVA och vikariat är de som används i 

störst utsträckning. En anledning till att arbetsgivarna använder sig av tidsbegränsade 

anställningar är för att ersätta ordinarie personal vid långvarig frånvaro av denne. I likhet med 

det som framkommit i tidigare forskning är detta ett motiv som alla arbetsgivare hade, att 

ersätta en tillsvidareanställd medarbetare vid till exempel föräldraledighet eller tjänstledighet, 

genom att använda anställningsformen vikariat. I de organisationer som var beroende av ett 

visst antal medarbetare varje dag för att verksamheten skulle fungera, var ett av motiven att 

arbetsgivarna ibland behövde parera oförutsedd kortvarig frånvaro som vid till exempel 

sjukdom eller vård av barn och skapa en stabilitet. 

Precis som det diskuteras i tidigare forskning bekräftar resultatet att flexibilitet är en stor 

anledning till att arbetsgivarna använder sig av tidsbegränsade anställningsformer. 

Organisationerna i fråga står ofta inför ett växlande personalbehov, både kortsiktigt och 

långsiktigt. För att slippa arbeta med arbetsbrist väljer vissa arbetsgivare att använda ALVA 

eller visstid över 67 år då de står inför en oviss framtid och inte vet hur verksamheten kommer 

se ut om till exempel ett år. Vidare används ALVA och visstid över 67 år vid tillfällen då det 

är svårt att bedöma personalbehovet i förtid och man snabbt vill kunna anpassa sig efter 

fluktuationer i arbetsbelastningen. Det är inte bara organisationens önskan om flexibilitet som 

arbetsgivarna anger som ett motiv till att de använder sig av tidsbegränsade 

anställningsformer. Informanterna beskrev att en anledning är att de vill möta arbetstagarens 
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önskan om flexibilitet. En önskan som främst hänförs till ett flexibelt schema där den 

anställde har möjlighet att påverka om, när och hur mycket hen arbetar. 

5.2 Upplevda konsekvenser 

De konsekvenser som tidsbegränsade anställningsformer medför är mindre motiverad 

personal på grund av svagare anknytning till organisationen, svårigheter med den svenska 

arbetslagstiftningen som kan leda till problematik med inlasning samt kostnader kring 

kompetensöverföring. Det som getts mycket uppmärksamhet i tidigare forskning är problem 

kring samspel mellan olika personalgrupper och försämrad självupplevd hälsa hos personalen. 

Arbetsgivarna ifråga kände varken till någon problematik rörande samspelet eller rörande de 

anställdas hälsa. Antingen är det inte något som existerar eller så kan det tänkas bero på att de 

som intervjuats är för långt ifrån de anställda och därav når det inte fram till dem. 

Resultatet visar att det finns ett möjligt samband mellan den anställdes motivation och grad av 

anställningstrygghet. Arbetstagare som har en svagare anknytning till organisationen är enligt 

arbetsgivarrepresentanterna mer benägna att se sig om efter nya karriärmöjligheter på annat 

håll. De intervjuade organisationerna är medvetna om det påvisade sambandet och 

poängterade vikten av att kommunicera med sina anställda för att på så vis kunna 

uppmärksamma missnöje och förhindra att kompetent personal lämnar verksamheten. Den 

svenska arbetslagstiftningen utgör en svårighet för arbetsgivaren på så vis att de kan behöva 

avsluta en tidsbegränsad anställning, trots att de är nöjda med den anställdes insats. När en 

arbetstagare varit tidsbegränsat anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod måste den 

anställde i fråga erbjudas en tillsvidareanställning. Ibland har verksamheten inte möjlighet att 

erbjuda en tillsvidareanställning och de kan då bli tvungna avsluta personens anställning. 

Problematiken kring inlasning var något som arbetsgivarna upplevde som beklämmande och i 

vissa fall något som kunde försvåra deras arbete kring att rekrytera personal och avsluta 

anställningar. Att anställa på tidsbegränsat kan komma att bli kostsamt för verksamheten i och 

med att det kan bli dyrt att lära upp och introducera ny personal som sedan lämnar 

verksamheten efter relativt kort tid. De intervjuade organisationerna uppgav att de i längden 

inte tjänar på att anställa på tidsbegränsade kontrakt då det leder till en hög 

personalomsättning. 
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5.3 Arbete för att möta utmaningar 

För att möta utmaningen med mindre motiverad personal försöker arbetsgivarna i så stor 

utsträckning som möjligt att behandla all personal lika, oavsett anställningsform. Till exempel 

får de tidsbegränsat anställda oftast samma introduktion som de tillsvidareanställda och i de 

flesta fall får de tillgång till samma förmåner såsom till exempel olika 

företagssammankomster. En viss skillnad kunde urskiljas i en av organisationerna i offentlig 

sektor där de som har en ALVA inte fick ta del av alla förmåner och till exempel 

planeringsdagar. Överlag kunde en strävan efter långsiktighet urskiljas i arbetsgivarnas 

berättelser, en önskan om att individen ska stanna och utvecklas i organisationen. Då de är 

medvetna om att de som är tidsbegränsat anställda är benägna att se sig om efter andra 

karriärmöjligheter försöker de alltid i den mån det går att tillgodose arbetstagarens önskemål. 

Ett exempel på denna långsiktighet, och där den svenska normen tillsvidareanställningen blir 

extra tydlig, är att arbetsgivarna inte verkade tveka på att kompetensutveckla den 

tidsbegränsat anställda om hen brister i något avseende men på det stora hela har rätt 

kompetens. Ett annat sätt att möta denna utmaning med personal som känner sig löst knuten 

till organisationen och därmed kan vara mindre motiverade är att inte alls använda sig av 

ALVA. Genom att tillsvidareanställa undviker en av organisationerna i privat sektor 

utmaningen med personalstyrkor med olika former av anställningstrygghet. 

Utmaningen med att tidsbegränsat anställda kan bli inlasade är inte en daglig utmaning och 

utgör således ingen jättestor problematik i någon av organisationerna men självklart måste 

arbetsgivarna vara uppmärksamma. Den svenska arbetslagstiftningen kan utgöra ett problem 

då en anställd inte uppfyller de krav som ställs från arbetsgivarens sida och således inte är 

tillräckligt anställningsbar för att erbjudas en tillsvidaretjänst. I de fall där arbetsgivaren ansåg 

att den anställde hade vissa kvalifikationer erbjöds kompetensutveckling men i andra fall får 

anställningen avslutas och ny arbetskraft rekryteras. När det kommer till konsekvensen av 

tidsbegränsade anställningar och dess kostsamma kompetensöverföring uppgav arbetsgivarna 

att de hanterar detta genom att så långt det går lösa växlande personalbehov internt. För att 

slippa rekryterings- och uppläggningskostnader. En av organisationerna i privat sektor hade 

en sådan verksamhet att det inte var möjligt att lösa saken internt och berättade att detta var en 

kostnad som de kalkylerade med i deras avtal med kunder. 
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5.4 Diskussion 

Varför de valda organisationerna valt att använda sig av just tidsbegränsade anställningar har 

visat sig bero på flera olika anledningar som kan leda till olika konsekvenser och utmaningar 

som arbetsgivarna måste hantera. Att använda sig av en tidsbegränsad anställning har visat sig 

kunna vara både till fördel och till nackdel för organisationer och den kan användas i olika 

syften. Den tidsbegränsade anställningen är enligt de intervjuade arbetsgivarna ett enkelt sätt 

för verksamheten att uppnå flexibilitet. Men att använda sig av tidsbegränsade anställningar 

som ett strategiskt verktyg kan däremot framstå som kontroversiellt i förhållande till den 

rådande normen om tillsvidareanställningen. Den tidsbegränsat anställda kan uppleva 

missnöje och svagare anknytning till organisationen och kan därav vara mer benägen att se sig 

om efter nya karriärmöjligheter. För arbetsgivaren yttrar sig detta i form av hög 

personalomsättning som kan bli kostsamt i och med att man ofta måste lära upp ny personal. 

Men att använda den tidsbegränsade anställningen för att möta exempelvis studenter eller 

pensionärers önskan om flexibla tider verkar vara en “win-win” för båda parter. Arbetsgivaren 

tjänar då på denna ”win-win” lösning genom att personalstyrkan blir mer rörlig och de kan 

fördela arbetskraften utefter organisationens behov.  

En anledning som har identifierats både i tidigare i forskning och i denna studie är att 

arbetsgivare använder sig av tidsbegränsade anställningar för att tillgodose arbetstagarens 

önskemål om flexibilitet. Denna anledning är ett omdebatterat ämne då vissa tolkar det som 

ett bevis på den “nya” flexibla människan och att det är organisationen som måste anpassa sig 

efter individens önskan om flexibilitet. Andra menar på att det är en feltolkning av resultatet 

och att individen “tvingas” till att ha en önskan om flexibilitet för att anpassa sig till 

arbetsmarknaden och organisationernas behov av att vara flexibla. I denna studie skulle 

resultatet kunna tänkas förklaras av att det främst är individer med en annan 

huvudsysselsättning som innehar tidsbegränsade anställningar i form av ALVA eller visstid 

över 67 år. Anställningsformen visstid över 67 år innehas av pensionärer som vill fortsätta 

arbeta och kombinera det med pensionärslivet och när det kommer till de arbetstagare som 

önskar flexibilitet och har en ALVA är det ofta studenter eller individer som har ett annat jobb 

eller en annan tjänst inom organisationen. 

I det stora hela framstår den tidsbegränsade anställningen ur ett arbetsgivarperspektiv som ett 

bra och nödvändigt verktyg för organisationer att använda sig av. Det finns dock andra typer 

av lösningar för att uppnå flexibilitet, externa och interna lösningar. Exempelvis kan en extern 
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lösning vara att använda sig av ett bemanningsföretag och en intern lösning kan vara att 

använda sig av så kallade “poolgrupper”. De nämnda lösningarna fyller ungefär samma 

funktion som att använda sig av tidsbegränsade anställningar men i resultatet framkom det 

att dessa inte kan ersätta den tidsbegränsade anställningen. Till exempel kan 

bemanningsföretag vara kostsamt att använda sig av i längden vilket är en anledning till att 

man väljer att rekrytera över personalen till sig själva på en tidsbegränsad anställning istället. 

Att det är kostsamt att använda sig av extern bemanning är även något som kommer fram i 

den tidigare forskningen som gjorts av bland annat Kalleberg (2000). Att använda sig av 

interna lösningar såsom en “poolgrupp” som består av tillsvidareanställd personal som kan 

placeras på olika avdelningar med olika arbetsuppgifter från dag till dag är en lösning som 

endast fungerar i vissa verksamheter.  

Det är intressant att spekulera kring hur diskussionen om den tidsbegränsade anställningen 

skulle se ut om det svenska samhället var uppbyggt på ett annorlunda sätt. Så som det ser ut 

idag är det stor skillnad mellan att ha en tillsvidareanställning och att ha en tidsbegränsad 

anställning. Den tidsbegränsade anställningen framstår som ett betydligt sämre alternativ då 

man som tidsbegränsat anställd till exempel inte kan ta ett bostadslån. I dagens samhälle 

tillhör den tidsbegränsat anställda individen periferin och den tillsvidareanställda individen 

tillhör kärnan. När Atkinson (1985) beskriver uppdelningen mellan kärna och periferi så blir 

det tydligt att det är något dåligt för arbetstagaren att tillhöra periferin och något bra att 

tillhöra kärnan. Resultatet visar dock på att det finns arbetstagare som föredrar att tillhöra det 

som Atkinson benämner som periferin i och med att det ger upphov till en rörlighet.  

Frågan är hur det skulle se ut om samhällssystemet förändrades och det inte längre var så 

stora skillnader mellan att vara tillsvidareanställd och att vara tidsbegränsat anställd. Skulle 

den starka normen om tillsvidareanställning då försvagas och det då vara mer accepterat med 

tidsbegränsade anställningar? Med en sådan samhällsförändring mot ett mer rörligt samhälle 

där det blir vanligare att människor byter jobb skulle uppdelningen mellan kärna och periferi 

inte ha samma innebörd för arbetstagaren som Atkinson (1985) beskriver. Troligt är att det 

inte skulle utgöra något dåligt och på många sätt exkluderande att inneha en tidsbegränsad 

anställning. För att denna förändring ska vara möjlig och ha ett positivt utfall måste banker 

och andra samhällsinstitutioner vara delaktiga i förändringen och anpassa sig. Denna 

förändring mot ett mer rörligt samhälle har dock påbörjats. Vid jämförelse mellan yngre och 

äldre generationer kan man se att den äldre generationen är betydlig mer bekant med sådant 
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som “guldklocka” och “livstidsanställning”, något som den yngre generationen idag knappt 

känner till.  

Det som samhällsdebatten lägger sitt primära fokus på är huruvida den tidsbegränsade 

anställningen är något bra eller något dåligt för arbetstagaren.  När det kommer till 

arbetsgivaren skildrar debatten den tidsbegränsade anställningen som något fördelaktigt som 

arbetsgivare kan använda sig av, men då på arbetstagarnas bekostnad. Debatten landar i en 

intressekonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare, där den ena parten gynnas på den andra 

partens bekostnad. Frågan vi ställer oss efter att ha fått en inblick i debatten är om det finns en 

lösning där det blir möjligt att uppfylla båda parters intressen? Det som framkommit av denna 

undersökning är att vissa organisationer väljer att lösa sitt arbetskraftsbehov internt, genom 

exempelvis en vikariepool eller genom att använda ALVA som komplement till en 

tillsvidaretjänst, och på så sätt lyckas tillmötesgå sina anställdas önskan om 

anställningstrygghet och samtidigt kan uppfylla verksamhetens behov av flexibilitet. Kanske 

är det på detta sätt som organisationer i framtiden bör arbeta för att göra alla inblandade 

intressenter nöjda och för att den tidsbegränsade anställningen ska kunna integreras och 

användas på ett framgångsrik och friktionsfritt sätt. 

5.6 Slutsats 

Det är intressant att fundera över huruvida debatten om tidsbegränsade anställningar skulle se 

likadan ut om normen om tillsvidareanställningen försvagades. Utan en stark norm skulle den 

tidsbegränsade anställningen inte längre utgöra ett fall av normöverträdelse och troligtvis inte 

förknippas med något negativt. Det kan tänkas vara så att den tidsbegränsade anställningen 

lämpar sig bra i det flexibla arbetsliv som samhället nu befinner sig i men att detta är en insikt 

som samhället inte kommit till än. Om normen förändras och den tidsbegränsade 

anställningen istället kunde ses som något som kan användas för att möta ett flexibelt 

arbetsliv och dess krav tror vi att alla parter kan dra nytta av detta.  

Organisationer idag behöver ha en flexibilitet för att kunna överleva och konkurrera på 

marknaden. För att organisationer ska ges flexibilitet måste arbetstagaren vara flexibel. Att 

som arbetstagare vara flexibel behöver inte likställas med att berövas sin anställningstrygghet. 

Resultatet har visat på att det finns ett ömsesidigt beroende där organisationens överlevnad är 

beroende av en viss flexibilitet men även stabilitet. Men det finns även ett beroende från 

arbetstagarens sida gentemot sin arbetsgivare, ett behov av inkomst och sysselsättning. 
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Resultatet har även visat på de fördelar som det kan innebära för den anställde att ha en 

tidsbegränsad anställning såsom möjligheten till ett flexibelt schema som är enklare att förena 

med privatlivet. Även om debatten illustrerar den tidsbegränsade anställningen på ett sätt som 

gör det betydligt enklare att se fördelarna för arbetsgivaren så anser vi att detta är en förenklad 

bild av den komplexitet som finns. Det är viktigt att se till det ömsesidiga beroende som finns 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och att inte vara låst vid att enbart en utav parterna kan 

få sitt behov tillfredsställt, och detta på bekostnad av den andre.  

Det skulle kunna vara arbetslagstiftningen i kombination med den starka normen om 

tillsvidareanställningen som tillsammans utgör en låsning i det svenska samhället. 

Kombinationen av LAS och normen skulle kunna tänkas bidra till att skapa en stelbent 

arbetsmarknad med låg mobilitet. Dels kan kombinationen bidra till svårigheter för 

organisationer som måste kunna vara flexibla för att säkra sin överlevnad på marknaden. Och 

dels komplicerar den för arbetstagarna då dagens samhälle är uppbyggt på att man ska ha en 

tillsvidareanställning. Vid kvantitativa studier om tidsbegränsade anställningars påverkan på 

arbetstagaren belyser Olsthoorn och Bodin (2014, 2016) vikten av att kontrollera för olika 

individuella påverkansfaktorer. Resultatet av sådana kvantitativa studier skulle kunna tänkas 

stärka den tidsbegränsade anställningens dåliga rykte i samhället. Bodin (2016) menar att det 

som bör kontrolleras för är individuella faktorer såsom utbildningsnivå, lön och befintlig 

mental hälsa då sådana faktorer påverkar en studies resultat.  

Med bakgrund i detta är det intressant att ställa sig frågande till vad det egentligen är som ger 

tidsbegränsade anställningar dess negativa klang. Kan den tidsbegränsade anställningen i sig 

utgöra en fälla eller är det bakomliggande individuella faktorer såsom till exempel en individs 

generella utbildningsnivå som är orsaken till att en arbetstagare fastnar i tidsbegränsade 

anställningar. Ett förslag på intressant fortsatt forskning att genomföra i Sverige skulle vara 

att studera demografiska faktorer i relation till den tidsbegränsade anställningen. Genom 

sådan forskning skulle man kunna få mer klarhet i debatten och forskningsresultaten skulle 

eventuellt kunna innebära att arbetsgivaren inte längre hålls ansvarig för många av de 

negativa konsekvenser som den tidsbegränsade anställningen förknippas med. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Demografiska frågor 

Namn? 

Vad är din titel? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 Hur många år har du varit anställd inom organisationen? 

 Hur många år har du varit verksam inom professionen? 

 

Organisationen 

Vilken är organisationens huvudsakliga verksamhet? 

 Hur många anställda har ni? 

 Vilka olika typer av anställningsformer använder ni er av?  

• Vilken typ av anställningsform har majoriteten av era anställda? 
• Andel tidsbegränsat anställda? 

  

Resonemang kring val av anställningsform 

Vilka är era anledningar till användandet av tidsbegränsade anställningsformer? 

  

Exempel på anledningar: 

• Flexibilitet 

o Flexibelt, på vilket sätt? 
• Kostnadseffektivt 

o Finns det några faktiska belägg för att användandet av dessa 

anställningsformer “gynnar” organisationen. 

o Att anställa och lära upp någon är trots allt en kostnad, hur ser ni på det? 

• Ytterligare anledningar? 

o Lättare att anställa? 

o Täcka upp behov 
o Screening 

▪ Varför använder ni er inte av anställningsformen provanställning? 
• Växlande behov av personal 

 

Hur länge har ni använt er av tidsbegränsade anställningsformer? 

Vad tror du är anledningen till att ni börjat använda er av det i större utsträckning? 

 Hur vanligt är det att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning? 

  

Samarbete och samspel inom organisationen 

Hur introducerar ni ny personal? 

• Får de som är tidsbegränsat anställda samma introduktion (upplärning)? 
  

Hur tror du att den tillsvidareanställda individen som är ansvarig för introduktionen 

(upplärningen) förhåller sig till att göra detta utöver sina ordinarie arbetsuppgifter? 
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Inga problem 

• Forskning har visat att högre arbetsbelastning av denna art kan leda till frustration och 

irritation. Vilket i sin tur kan leda till motsättningar mellan personalgrupper. Hur 

tänker du kring det? 
  

Problem 

• Hur arbetar ni med det? 
  

Hur upplever du samspelet mellan den tillsvidareanställda personalstyrkan och de som är 

tidsbegränsat anställda? 

  

Inga problem 

• Hur tror du att de anställda upplever samspelet? 
  

Problem 

• Vilka är de risker eller hinder som ni ser med att använda sig av tidsbegränsade 

anställningar? 
  

Potentiella risker: 

• Hög personalomsättning 
o Hur ser er personalomsättning ut? 
o Vad tror du det beror på? 
o Hur arbetar ni för att integrera de som är tidsbegränsat anställda och som 

kanske inte blir kvar så länge inom organisationen? 
o Har ni problem med personal som inte trivs? 
o Hur tacklar ni detta? 

• Mental hälsa bland personal med tidsbegränsad anställning 
o Det finns forskning som visar på samband mellan otrygg anställning och 

psykisk ohälsa. Är det något som reflekterat över? 
o Hur tacklar ni detta? 

• Motsättningar 
o Kan det finnas några motsättningar bland personalen? 
o Hur tacklar i detta? 

  

Oavsett anställningsform besitter den anställde kunskap om organisationen och yrkesspecifik 

kunskap som lämnar organisationen när den anställde slutar. Hur ser du på att investera tid 

och pengar på arbetskraft som inte är planerad att behålla och nyttjas under längre tid? 

• Hur går det ihop med idén om att tidsbegränsade anställningar är kostnadseffektivt? 

  

Avslutning 

Tror du att ni i framtiden kommer att fortsätta använda er av tidsbegränsade anställningar? 

• Varför? 
• I mer eller mindre utsträckning? 

 

Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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