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Abstract 

This essay is about flexibility in relation to employment protection through a gender 

perspective. It handles the regulations of fixed term employments and how they are 

regulated in collective agreements in different sectors. The sectors studied are chosen by 

statistics on male- and female dominated sectors to apply a gender perspective. 90 percent 

of Swedish workers are covered by collective agreements and many of the studied 

agreements differ markedly from both the regulation in the Swedish law and from each 

other.  

 

The study shows that depending on which sector you are working in your employment 

protection will differ. Especially in female dominated sectors the regulations of fixed term 

employments are even more flexible than the law and the regulations in male dominated 

sectors. According to the gender structure of the labor market, women have lower status, 

which could be an explanation to why the regulations tend to be less favorable for women.  

 

The result of the study shows that collective agreements in female dominated sectors tend 

to have regulations according to the Swedish law or less favorable than the law. The male 

dominated sectors on the other hand tend to have collective agreements that are stricter 

regulated than the law when it comes to the area of fixed term employments. By that said 

the regulations of fixed term employments seem through a gender perspective be better for 

men than for women. 
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1   Inledning 
1.1   Bakgrund  
Önskan om en flexibel arbetsmarknad har medfört att många arbetstagare har osäkra 

anställningar i form av bland annat visstidsanställningar.1 Att vara anställd i en sådan form kan 

innebära sämre anställningsvillkor och hela 23 procent av visstidsanställda kände oro för att bli 

uppsagda.2 För att förhindra att denna anställningsform missbrukas på arbetstagarnas bekostnad 

har Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 

och CEEP (Visstidsdirektivet) implementerats. I och med detta bildades 5 a § i Lag (1982:80) 

om anställningsskydd (LAS) som förbjuder staplande av visstidsanställningar och främjar 

tillsvidareanställning i syfte att skapa bättre och tryggare anställningsförhållanden på 

arbetsmarknaden. 

 

Kollektivavtal är ett väsentligt regleringsinstrument på den svenska arbetsmarknaden som 

omfattar hela 90 procent av svenska arbetstagare.3 För att fullt ut förstå hur visstidsanställningar 

regleras måste branschernas respektive kollektivavtal studeras då regleringarna kring 

visstidsanställningar, provanställningar och företrädesrätt i 5–6 § LAS samt 25 § LAS är 

semidispositiva. I och med att reglerna i kollektivavtal skiljer sig åt kan det finnas både likheter 

och skillnader i regleringen för visstidsanställningar beroende på vilken bransch en arbetar i.  

 

I denna studie granskas kollektivavtal för olika branscher för att reda ut i vilken mån 

kollektivavtalen i olika branscher kan ge utrymme för skillnader i regleringar från lagen vid just 

visstidsanställningar. Genom att undersöka branscher där män respektive kvinnor är 

överrepresenterade har studien utförts ur ett jämställdhetsperspektiv. Eventuella skillnader i 

mans- respektive kvinnodominerade branscher granskas i studien. Detta genom att undersöka 

vilka branscher som har sämre villkor än lagen men också vilka branscher som genom sina 

kollektivavtal gynnas när det gäller visstidsanställningar. Utifrån vad som anförts ovan är det 

intressant att utreda ifall kollektivavtalen hjälper eller stjälper vägen mot tryggare anställningar 

och förebyggande av missbruk av visstidsanställningar. 

                                                
1 Kent Källström och Jonas Malmberg. Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten. 5 uppl. 
Uppsala: Iustus förlag, 2019, 108. 
2 Arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket, 18. 
3 Kent Källström och Jonas Malmberg. Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok. 1 uppl. Uppsala: Iustus förlag, 2016, 79. 
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1.2   Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad förståelse gällande i vilken mån kollektivavtal 

i olika branscher kan ge utrymme för flexibla regleringar av visstidsanställningar. Detta genom 

att studera hur kollektivavtal i olika branscher reglerar visstidsanställningar samt vilka 

skillnader och likheter det finns i kvinno- respektive mansdominerade branscher. Detta kommer 

att bidra med ökad förståelse för hur anställningsskyddet för anställda i olika branscher ser ut 

vid visstidsanställningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Följande frågeställning har varit vägledande för uppsatsen: 

•   Hur förhåller sig regleringar för visstidsanställda i kvinno- respektive mansdominerade 

branscher utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 

 

1.3   Teoretisk utgångspunkt 
Uppsatsens analys har sin teoretiska utgångspunkt i John Atkinsons teori om den flexibla 

organisationen från 1984 som delar upp arbetskraften i externa-, kärn- och periferigrupper.  

Kärnarbetstagare består av nyckelpersoner och perifera arbetstagare består av bland annat 

visstidsanställda eller anställda med mindre erfarenhet.4 Atkinson beskriver att arbetsgivare 

eftersträvar numerisk-, funktionell- och ekonomisk flexibilitet. Den numeriska flexibiliteteten 

återfinns i periferigruppen och syftar till möjligheten att göra sig av med eller tillägna sig 

personer med kort varsel för att kunna hålla arbetsstyrkan flexibel och företaget 

konkurrenskraftigt. Med detta utgångsläget är det önskvärda resultatet enligt teorin att 

organisationen endast har så många anställda som krävs vid varje tillfälle.5  

 

För att en arbetsplats ska vara flexibel krävs samtliga former av flexibilitet. Att ha numerisk 

flexibilitet går att koppla till visstidsanställningar. Detta då den flexibla arbetsplatsen kräver 

lösa anställningsformer, vilket bland annat visstidsanställningar uppfyller. Det är i och med 

sådana anställningar möjligt att anställa och säga upp arbetstagare beroende på upp- och 

nedgångar i verksamheten. Trots att numerisk flexibilitet kan innefatta även externa 

arbetstagare i periferin är det fler företag som utnyttjar visstidsanställningar istället för externt 

anställda för att behålla flexibiliteten i sina företag.6  

                                                
4 Birgitta Eriksson. Flexibilitet – ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för 
arbetsmiljön. Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, Karlstad, 2007. 
5 Atkinson, John, Manpower Strategies for Flexible Organisations, Personnel Management, Institute of Manpower Studies, 
University of Sussex, Brighton, 1984, 28–30.  
6 Eriksson. Flexibilitet – ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön, 47. 
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Flexibilitet kan innebära både för- och nackdelar för arbetstagare och arbetsgivare. För den 

enskilda arbetstagaren kan flexibilitet vara något positivt i den bemärkelsen att personen får 

möjlighet till rörelse på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till utveckling och stimulans 

i arbetet.7 Enligt Atkinsons teori bidrar flexibilitet till konkurrenskraftiga organisationer. 

Visstidsanställningar är ett bra verktyg för att vara en flexibel organisation, då dessa bidrar till 

möjligheten att snabbt och enkelt säga upp eller tillägna sig mer personal. Det kan dock leda 

till att visstidsanställda arbetstagare i periferin inte känner samhörighet med resten av 

personalen och arbetsplatsen, vilket i sin tur kan minska arbetstagares motivation.8  

 

En annan teoretisk utgångspunkt som genomsyrar analysen i uppsatsen är mannen som norm 

på arbetsmarknaden. Både Schömer och Votinius förankrar i sina respektive avhandlingar 

normen om den manliga arbetstagaren.9 Dessa tankar innebär att mannen anses vara det 

normala, vilket bidrar till kvinnors försämrade position på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur 

ge bieffekter gällande huruvida kvinnor kan ha ett sämre anställningsskydd än männen.  

 

Dessa två teoretiska utgångspunkter kommer vara till hjälp för att analysera flexibiliteten i 

anställningsskyddet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

1.4   Metod och material 
För att uppnå syftet och besvara den konkreta frågeställningen har rättskällor utifrån 

normgivningshierarkin studerats och fastställts. Uppsatsens rättsutredning tar sin utgångspunkt 

i rättskälleläran där lagar, direktiv, lagförarbeten, rättspraxis, juridisk doktrin och kollektivavtal 

studerats för att fastställa gällande rätt och på så sätt besvara frågeställningen.10  

 

För att belysa frågan om hur regleringar kring visstidsanställningar förhåller sig ur ett 

jämställdhetsperspektiv har regelverket för visstidsanställningar studerats, vilket även 

innefattar Visstidsdirektivet som ligger till grund för regleringarna i LAS. Proposition 

                                                
7 Ds 2002:56. Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, 89. 
8 Ds 2002:56. Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, 210. 
9 Jenny Julén Votinius. Föräldrar i arbete: en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. 
Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2007, Göteborg, 2007, 153 & Eva Schömer. Konstruktion av genus i rätten och 
samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Iustus, Diss. 
Lund : Univ.,Uppsala, 1999, 102. 
10 Ulf Bernitz. Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 14 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 30–32. 
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2015/16:62 för Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar diskuterar 

lagförslaget och föreslår ändringar efter kritiken från EU och var därmed av intresse för studien 

för att förstå resonemanget vid lagändringen. Regleringar för visstidsanställningar i LAS har 

studerats för att få en tydlig bild av hur svensk lag reglerar anställningsformen. Praxis från 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) och Arbetsdomstolen (AD) har använts för att 

underbygga Visstidsdirektivets syfte. Detta då EU-domstolens praxis utgör 

förhandsavgöranden där de klargjort hur Visstidsdirektivets ramavtal ska tolkas av de nationella 

domstolarna.11 

 

Kollektivavtal är tillsammans med anställningsavtalet och författningar en del av arbetsrätten.12 

För att fullt ut förstå hur visstidsanställningar regleras på den svenska arbetsmarknaden och 

täcka in hela problemet som formulerats har centrala kollektivavtal studerats. Kollektivavtalen 

tolkas ordagrant utifrån vad som anges i avtalen. Hur kollektivavtalen tolkats av exempelvis 

AD kommer därmed inte behandlas i denna uppsats, då det relevanta för studien är hur 

regleringarna är utformade i avtalen. Att utifrån mans- respektive kvinnodominerade branscher 

välja centrala kollektivavtal som omfattar många anställda är viktigt för att skapa en rättvis bild. 

Detta har utförts genom en kartläggning av hur regleringarna för visstidsanställningar ser ut i 

centrala kollektivavtal för olika branscher jämfört med regleringarna i LAS.  

 

Dessa branscher har valts utifrån statistik från Statiska centralbyrån (SCB) gällande vilka yrken 

som är mest kvinno- respektive mansdominerade för att väva in ett jämställdhetsperspektiv. 

Statistiken från SCB syftar också till att söka svar på antalet visstidsanställda på den svenska 

arbetsmarknaden. Statistiken är legitim då den utförs på uppdrag av statliga myndigheter och 

regeringen.13 Den statistik från SCB som behandlar vanligaste yrken för män och kvinnor är 

trots att den är från 2017 fortfarande relevant, då det är den senaste uppdaterade statistiken på 

området samt att det är relativt oföränderlig statistik. Vid uträkning av antal visstidsanställda 

inom olika sektorer har statistiken avrundats till närmaste 1000-tal för att det ska bli mer 

överskådligt för läsaren. Även en del rapporter från SCB, Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan har använts i studien för att undersöka visstidsanställningar på 

arbetsmarknaden, lyfta statistik och styrka argument. Den doktrin som använts var till hjälp för 

                                                
11 Bernitz. Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 70. 
12 Frantzeska Papadopoulou och Björn Skarp. Juridikens nycklar: introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och 
verktyg. 1 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 212. 
13 SCB. Om SCB. Hämtad 2019-09-26 från https://www.scb.se/om-scb/. 
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uppsatsen då den bidrog med att beskriva övriga rättskällor.14 Viss arbetsrättslig litteratur som 

rör visstidsanställningar, jämställdhet och maktförhållandet på arbetsmarknaden har använts för 

att komplettera övriga rättskällor.  

 

1.5   Motivering för urval av branscher 

Branscherna som uppsatsen utgått ifrån är bygg, el och installation, kraftverk, industri, hotell 

och restaurang, vård och omsorg, utbildning och detaljhandeln. De branscher som valts ut för 

studien bygger på statistik från SCB gällande könssammansättningen inom olika yrken, 

uppdelat på män och kvinnor. Att just dessa branscher valts beror på att det finns en tydlig 

skillnad i hur stor andel män och kvinnor som arbetar i respektive bransch. Kollektivavtalen 

som valts för denna studie är förbundsavtal som slutits på branschnivå. Detta då dessa omfattar 

många arbetstagare inom branscherna och rör de frågor som uppkommer i ett 

anställningsförhållande, inklusive visstidsanställningar.15  

 

En studie där alla olika branscher studerats hade naturligtvis speglat arbetsmarknaden och dess 

regler kring visstidsanställningar ännu bättre. Därmed hade det för en framtida studie varit 

intressant att även studera branscher där det är relativt jämnt fördelat mellan könen. En sådan 

studie hade kunnat ge svar på huruvida jämställda branscher utgör ett mellanting av regleringar 

för visstidsanställningar eller om de förekommer liknande regleringar som i mans- eller 

kvinnodominerade branscher.  

 

1.6   Disposition 

Uppsatsens delas upp i tre kapitel som avslutas med reflektioner och slutsats. I alla tre 

kapitlen förs analysen löpande i texten för att skapa en flytande text. Först utreds rättsläget på 

området, vilket följs av statistik kring visstidsanställningar. Detta följs av ett kapitel om 

kollektivavtal där regleringarna i avtalen beskrivs och analyseras. Det sista kapitlet tar upp 

avslutande reflektioner och slutsats.  

 

                                                
14 Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., 
Stockholm: Norstedts juridik, 2015, 44. 
15 Källström och Malmberg. Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, 79. 
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1.7   Avgränsning 

Denna studie har bortsett från reglerna för de anställda som uppnått pensionsålder. Detta är på 

grund av att kollektivavtalen som studerats generellt sett inte särreglerar frågan om anställda 

som fyllt 67 år. Det är dessutom en grupp av arbetstagare som är på väg bort från 

arbetsmarknaden och därmed inte uppfyller det fokus som denna uppsats har.  
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2   Regelverket kring visstidsanställningar 
2.1   Visstidsdirektivet 
Ramavtalet om visstidsanställningar syftar enligt klausul 1 till att förbättra visstidsarbetets 

kvalitet, samt skapa regler som bidrar till att missbruk av visstidsanställningar förhindras. Det 

ska bidra med en balans för arbetsgivare att kunna anställa på flexibel tid men samtidigt bidra 

till tryggare anställningar för arbetstagare.16  

 

I ramavtalet fastslås att tillsvidareanställning ska vara huvudregel på arbetsmarknaden och att 

visstidsanställningar ska kunna träffas för nationella och branschspecifika behov, samt vid 

säsongsbaserade anställningssituationer. Vidare anges i ramavtalet att visstidsanställning är en 

nödvändig anställningsform i vissa lägen då det i en del branscher, yrken eller verksamheter 

gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.17 Medlemsstaterna ska tillsammans med sina 

arbetsmarknadsparter implementera reglerna om visstidsanställningar i syfte att förhindra ett 

missbruk. Medlemsstaterna är förpliktigade att implementera minst en av dessa:  

 

           ”a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. 

            b) Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra  

                följande visstidsanställningar. 

            c) Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.”18 

 

Medlemsstaterna ska om nödvändigt klargöra vad som menas med uttrycket ”på varandra 

följande” enligt klausul 5.1 och även vad som ska gälla som en tillsvidareanställning.19 Hur 

klausul 5.1 ska efterlevas fastställs i praxis från EU-domstolen och ett av dessa är mål C-212/04 

- Adeneler m.fl. Denna tvist berörde anställda på ett företag som inte fick sina tidsbegränsade 

anställningar ersatta med en ny anställning. Här kom EU-domstolen fram till att det innebar ett 

missbruk av visstidsanställningar när flera på varandra följande sådana träffades för att 

egentligen fylla ett långsiktigt och konstant behov av arbetskraft. Medlemsstaten dömdes till att 

inte ha implementerat klausul 5 i enlighet med direktivet för att på så sätt förhindra missbruk 

av visstidsanställningar.20 Domstolen fastställde också att begreppet objektiva grunder i klausul 

5 ska tolkas på så sätt att det endast omfattar specifika och verkliga situationer som är 

                                                
16 Visstidsdirektivet, Ramavtalet, 3. 
17 Visstidsdirektivet, Ramavtalet, 4. 
18 Visstidsdirektivet, Ramavtalet, Klausul 5.1.  
19 Visstidsdirektivet, Ramavtalet, Klausul 5.2. 
20 C-212/04 - Adeneler m.fl.125 pkt.  
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karakteriserande för verksamheten. I ovan nämnda situationer kan på varandra följande 

tidsbegränsade anställningar vara berättigade.21 Även i Förenade målen C-378/07-C-380/07 - 

Angelidaki m.fl. tydliggjordes EU-domstolens ståndpunkt gällande missbruk av 

visstidsanställningar. Där klargjordes att medlemsstaternas lagstiftning måste vara i linje med 

ramavtalets syfte att motverka missbruk av visstidsanställningar.22 

  

2.2   EU:s kritik av svensk lagstiftning 
Sverige fick en del kritik vid införandet av visstidsdirektivet då den svenska regleringen fortsatt 

öppnade upp för möjligheten att missbruka visstidsanställningar. I och med detta kom 

regeringen med en proposition som föreslog ändringar i form av 5 a § LAS. Syftet med tillägget 

var att förbättra situationen för utsatta arbetstagare genom att undvika att de fastnade i 

upprepade visstidsanställningar. Syftet var också att säkerställa att ett förebyggande mot 

missbruk av visstidsanställningar skedde. Propositionen anger att det inte längre ska vara 

möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra för att kunna undgå reglerna gällande när 

visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning.23 Med hjälp av denna nya reglering är 

syftet att garantera att LAS tillgodoser kraven för att på bästa sätt omöjliggöra missbruk av 

visstidsanställningar.24  

 

2.3   Visstidsanställningar och dess reglering på svensk arbetsmarknad 
I 5 § LAS regleras tidsbegränsade anställningar och där anges att tidsbegränsade anställningar 

kan träffas vid fyra olika tillfällen; allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och efter 

arbetstagaren fyllt 67 år. 5 a § LAS reglerar när en visstidsanställning övergår i en 

tillsvidareanställning. En allmän visstidsanställning övergår automatiskt till en 

tillsvidareanställning om en varit anställd under sammanlagt två år hos samma arbetsgivare 

under en femårsperiod enligt 5 a § 1 pkt. LAS. För vikariat gäller att den anställda har haft en 

sådan anställning i totalt två år under en femårsperiod enligt 5 a § 3 st. LAS. Dessa två år kan 

innebära anställningar som följt på varandra i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller 

säsongsarbete. Detta gäller om den nya tidsbegränsade anställningen tillrätts inom sex månader 

från den föregående anställningens slutdag enligt 5 a § 2 st. LAS.  

                                                
21 C-212/04 - Adeneler m.fl.125 pkt. 69 pkt. 
22 Förenade målen C-378/07-C-380/07 - Angelidaki m.fl.  214 pkt. 
23 Proposition 2015/16:62 Skärpa åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, 1. 
24 Proposition 2015/16:62 Skärpa åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, 1. 
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Dessa regler i LAS är helt i enlighet med praxis från EU-domstolen som i två kända rättsfall 

säkerställde tiden som måste ha förflutit mellan två visstidsanställningar för att ha ansetts följt 

på varandra. I mål C-364/07 - Vasilakis m.fl. angavs att tre månader borde anses tillräckligt för 

att inte anställningarna ska ha följt på varandra.25 I de förenade målen C-362/13, C-363/13 och 

C-407/13 - Fiamingo m.fl. förtydligades att ett anställningsförhållande inte kunde anses vara 

avbrutet om det gått två månader eller kortare mellan visstidsanställningarna.26 I mål C-212/04 

fastställde EU-domstolen att 20 dagar var för kort tid för att anse att flera visstidsanställningar 

inte ansågs ha följt på varandra.27 Med dessa riktlinjer från EU-domstolens praxis måste 

Sveriges tidsgräns om sex månader bedömas vara tillräcklig. Den tidsgränsen ger ett generösare 

skydd än vad EU-domstolen anser minimum vara, vilket i sin tur ger ett högre skydd för de 

anställda.  

 

En annan typ av tillfällig anställning är den tidsbegränsade provanställningen som enligt lag 

kan träffas i högst sex månader.28 En sådan typ av anställning får avbrytas när som helst under 

prövotiden från båda parter. För att avbryta en provanställning behövs ingen specifik anledning 

uppges, men den måste avbrytas senast vid prövotidens utgång för att inte övergå till en 

tillsvidareanställning. För att arbetsgivaren inte ska bli skadeståndsskyldig måste denne dock 

meddela arbetstagaren minst 14 dagar innan provanställningen upphör eller under 

provanställningen med 14 dagars uppsägningstid.29  

 

Provanställning syftar till att arbetsgivaren ska få en chans att se vad arbetstagaren går för innan 

en tillsvidareanställning upprättas och har inga speciella krav på sig för att få ingås.30 Dock 

dömde AD i ett antal fall att provanställning kan innebära att arbetsgivaren missbrukar 

anställningsformen. I ett fall ansågs en provanställning ha inneburit missbruk av den 

tidsbegränsade anställningsformen. Detta var då en tjänsteman anställts under en 

provanställning hos en länsskattemyndighet trots att han varit anställd i en liknande tjänst under 

19 år hos en lokal myndighet av samma karaktär. AD ansåg det därmed inte skäligt att behöva 

testa om personen i fråga var lämplig för arbetet med en provanställning.31 Utifrån vad 

                                                
25 Se C-364/07 - Vasilakis m.fl. 
26 Se förenade målen C-362/13, C-363/13 och C-407/13 - Fiamingo m.fl. 
27 Se C-212/04 - Adeneler m.fl. 
28 6 § Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
29 31 § Lag (1982:80) om anställningsskydd.  
30 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 123. 
31 Se AD 1991:40. 
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förarbeten anger bör provanställning i de flesta fall undvikas och endast användas i begränsade 

fall.32 Arbetsgivare bör därmed använda provanställning restriktivt och inte se det som en chans 

att undgå LAS regler och missbruka anställningsformen. Att möjligheten finns är bra i fall då 

den provanställdes lämplighet behöver prövas. I fallet ovan används det dock för att slippa 

tillsvidareanställa en tillräckligt kompetent person direkt och medför en sämre 

anställningstrygghet och oro för denne. Detta kan bero på en vana hos arbetsgivaren men genom 

att provanställa en person där det egentligen inte krävs kan innebära ett systematiskt missbruk 

av tidsbegränsade anställningar. Detta kan missgynna arbetstagares anställningstrygghet på 

arbetsmarknaden. Risken att en arbetstagare får en provanställning på ett företag som sedan 

avslutas och därefter får en ny provanställning på ett annat företag återstår dock. Det kan leda 

till att den anställda aldrig går säker och riskerar att bli utsatt för ett missbruk av 

provanställningar upprepade gånger. Detta då skyddet i LAS och kollektivavtal endast avser 

provanställning för samma arbetsplats eller möjligen bransch.  

 

Företrädesrätt för återanställning gäller även för tidsbegränsade anställningar och regleras i 25 

§ LAS. Där anges att rätten till företräde även gäller de som varit anställda i tidsbegränsade 

anställningar enligt 5 § LAS. Ett villkor för att bli berättigad företrädesrätt är att arbetstagaren 

haft en anställning i minst tolv månader under en treårsperiod och att avslutet på anställningen 

berodde på arbetsbrist. Den är giltig till dess att nio månader från avslutsdatumet har passerat. 

Risken finns att arbetsgivare sätter i system att avsluta en arbetstagares anställning precis innan 

företrädesrätten skulle ha börjat gälla. Detta kallas utLASning och innebär att arbetsgivare 

missbrukar kortvariga visstidsanställningar för att undvika att personen i fråga blir berättigad 

företrädesrätt för återanställning.33 Detta minskar den anställdes anställningstrygghet och kan 

skapa oro kring om en visstidsanställning kommer bli avslutad i förtid just på grund av att 

arbetsgivaren vill kunna undgå dessa regler.  

 

2.4   Lagregleringar inom specifika branscher 
För uppsatsen har som nämnts branscherna bygg, el och installation, kraftverk, industri, hotell- 

och restaurang, vård, utbildning och detaljhandeln valts ut. Bland dessa branscher måste hänsyn 

                                                
32 Se AD 1991:92. 
33 Proposition 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning, m.m, 51. 
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tas till att utbildningsbranschen och vårdbranschen till viss del regleras av speciallagar vid sidan 

om de övriga arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen. 

 

Inom utbildningsbranschen återfinns specifika regleringar i Skollag (2010:800) och innefattar 

skolformerna från förskoleklass upp till gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.34 

Därmed innefattas flera av de kvinnodominerade yrkena i denna lag, från barnskötare och 

förskolelärare till grundskolelärare och gymnasielärare. En tillsvidareanställning får endast 

träffas för lärare eller förskolelärare med legitimation.35 Utöver vad som regleras i lagen om 

anställningsskydd får endast tidsbegränsad anställning träffas för lärare och förskolelärare högst 

ett år åt gången.36 Tidsbegränsad anställning får också användas under maximalt två år om det 

gäller försöksverksamhet.37 Försöksverksamhet innebär ämnen som har lärarbrist eller i fall då 

läraren har ämneskunskaper som stämmer överens med ämnets undervisningskrav.38 En 

tidsbegränsad anställning kan också i undantagsfall träffas om personen genomgår en 

utbildning som ska komplettera för att personen ska uppnå en lärarexamen för ämnena.39 

 

För yrken inom vårdbranschen behöver Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) tas hänsyn till när 

regleringar för visstidsanställningar studeras. Vid visstidsanställningar inom hälso- och 

sjukvården tillämpas dock främst reglerna i LAS och rådande kollektivavtal. Detta gäller om 

det inte finns någon specifik föreskrift som anger något avvikande.40 En avvikande sådan 

reglering är att AT-läkare samt läkare som är under specialiseringstjänstgöring ska anställas 

under visstid.41 

 

                                                
34 1 § Skollag (2010:800). 
35 20 § 1 st. Skollag (2010:800). 
36 21 § 1 pkt. Skollag (2010:800). 
37 21 § 2 pkt. Skollag (2010:800).  
38 22 b § Skollag (2010:800).  
39 22 b § Skollag (2010:800). 
40 Lars-Åke Johnsson och Jan Sahlin. Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. 9 rev uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 
2016, 38. 
41 15 § Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
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3   Statistik ur ett jämställdhetsperspektiv  
3.1   Mannen som norm på arbetsmarknaden 
Arbetsmarknaden har historiskt sett präglats av mannen som den normativa arbetstagaren. Detta 

innebär att mer fördelaktiga regleringar, löner och förmåner, arbetsuppgifter och status på 

arbetsmarknaden har tillkommit männen. Detta visade sig bland annat genom att det fanns 

specifika bestämmelser för respektive kön i kollektivavtalen gällande ovan nämnda aspekter. 

Dessa könsspecifika fördelningar togs ur kollektivavtalen år 1960 men i praktiken uträttar ofta 

män och kvinnor olika typer av arbeten som präglas av könsstereotypa arbetsuppgifter.42  

 

Även hur mans- respektive kvinnodominerade branscher kännetecknas präglas av den manliga 

normen på arbetsmarknaden. Kvinnodominerade yrken präglas av stor tolerans för omsorg 

kopplat till föräldraskap och omhändertagande arbete men också relativt låga löner och sämre 

karriärmöjligheter. Mansdominerade yrken däremot präglas av både fler karriärmöjligheter i 

form av befordran och högre löner.43 

 

3.2   Kvinno- och mansdominerade yrken 

SCB:s statistik från 2017 visar vilka som är de vanligaste yrken bland män och kvinnor och hur 

stor andel män och kvinnor som arbetar i respektive yrke. Statistiken ger även svar på vilka 

branscher som är kvinno- respektive mansdominerade. De kvinnodominerade branscherna är 

vården, utbildning, hotell- och restaurang samt handeln. De branscher som domineras av 

männen är bland annat bygg, industri, installation och el samt ingenjörer. Statistiken är baserad 

på anställda kvinnor och män i åldrarna 16–64 år och yrkena är klassificerade enligt Standard 

för svensk yrkesklassificering.44  

 

Det yrke med absolut högst andel kvinnor är förskollärare där hela 96 procent av alla anställda 

är kvinnor. Inom kategorin utbildning domineras även grundskollärare av kvinnor med 75 

procent. Av andelen barnskötare är majoriteten anställda kvinnor med 89 procent. Denna 

bransch domineras främst av kommunal verksamhet, vilket i sin tur innebär att det är betydligt 

högre andel kvinnor som jobbar i kommunal sektor.45  

                                                
42 Julén Votinius. Föräldrar i arbete: en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning,154–155.  
43 Julén Votinius. Föräldrar i arbete: en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning,157. 
44 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 [Elektronisk resurs]. – 2019, 5. 
45 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 [Elektronisk resurs]. – 2019, 5. 
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Inom kategorien vården där kvinnor är överrepresenterade omfattas yrken som undersköterskor, 

hemtjänst, vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Inom yrket undersköterskor, 

hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är hela 92 procent av de anställda kvinnor. De 

grundutbildade sjuksköterskorna består av 89 procent kvinnor medan anställda som är 

undersköterskor når upp till 91 procent. Vårdbiträden består även de av hög andel kvinnor, 

närmare bestämt 78 procent. Även inom handelsbranschen jobbar störst andel kvinnor. I 

dagligvaruhandeln jobbar 67 procent kvinnor.46 Bland restaurang- och köksbiträden är 63 % av 

de anställda kvinnor.47 

 

En mansdominerad bransch är elektriker- och installationsyrket där 98 procent av de anställda 

är män. Även inom logistiken är andelen män hög och där är 78 procent av de anställda män. 

Byggbranschen är ytterligare en bransch som alltid dominerats av män, specifikt yrket snickare 

där 99 procent av de som arbetar är män.48  

 

3.3   Visstidsanställningar per sektor 
I Sverige är 21 procent av kvinnorna och 16 procent av männen på arbetsmarknaden 

visstidsanställda, vilket innebär ungefär 100 000 stycken fler visstidsanställda kvinnor än män. 

Trots detta skiljer det sig mellan sektorerna. Inom privat sektor var andelen visstidsanställda 

kvinnor högre och bestod av 22 procent kvinnor jämfört med 13 procent män.49 Detta visade på 

ett relativt jämnt antal av visstidsanställda även om det var något fler kvinnor med 

visstidsanställningar. Kvinnorna stod för ungefär 283 000 av visstidsanställningarna i den 

privata sektorn, jämfört med männen som stod för ungefär 270 000.  

 

Inom kommunal sektor var 21 procent av kvinnorna visstidsanställda och bland männen var det 

30 procent som gick under en visstidsanställning. Dock var det strax över tre gånger fler kvinnor 

som jobbade inom kommunen, vilket innebär att betydligt fler kvinnor är visstidsanställda. Med 

ungefär 144 000 kvinnor med visstidsanställningar i kommunerna var det fler än dubbelt så 

många jämfört med männens ungefärliga siffra på 62 000 stycken.50 Många kvinnodominerade 

                                                
46 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 [Elektronisk resurs]. – 2019, 5. 
47 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 [Elektronisk resurs]. – 2019, 5. 
48 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 [Elektronisk resurs]. – 2019, 5. 
49 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2019 [Elektronisk resurs]. – 2019, 4. 
50 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2019 [Elektronisk resurs]. – 2019, 4. 
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yrken återfinns inom kommunal sektor och det innebär att visstidsanställningarna blir många 

hos kvinnorna som dominerar den kommunala sektorn.  

 

Inom landstingen var elva procent av kvinnorna visstidsanställda, vilket innebär ungefär 24 000 

kvinnliga visstidsanställda. Andelen män som arbetade inom landstinget var mycket lägre och 

17 procent av dessa var visstidsanställda, vilket resulterar i ca 10 000 stycken. Detta innebär 

mer än dubbelt så många kvinnliga visstidsanställda inom landstingen. I statlig sektor arbetade 

ungefär lika många män som kvinnor och andelen visstidsanställda var högre än i andra 

sektorer. Dessutom var det relativt jämnt fördelat mellan könen då 23 procent av kvinnorna och 

26 procent av männen var visstidsanställda.51 Detta var därmed den enda sektorn som hade fler 

visstidsanställda män än kvinnor, med en skillnad på ungefär 2000 stycken 

visstidsanställningar. 

 

Trots att andelen män med visstidsanställningar är högre än andelen kvinnor i flera av 

sektorerna är kvinnor med visstidsanställningar generellt sett fler. Detta beror på att det är 

betydligt fler kvinnor anställda i kommuner och landsting. I den privata sektorn visade det sig 

vara högre andel män som jobbade men trots det fler kvinnor med visstidsanställningar. Att det 

är fler kvinnor på den svenska arbetsmarknaden som är visstidsanställda och därmed har lägre 

anställningsskydd kan bero på den manliga normen i arbetslivet. Att männen historiskt sett haft 

högre status och därmed haft bättre skydd och anställningsförmåner tar sig i uttryck även på 

arbetsmarknaden idag och kan utläsas av ovan nämnda statistik. Att vara tidsbegränsat anställd 

kan leda till ett lägre skydd för den enskilda i form av oro att bli uppsagd, korta otrygga 

anställningar och provanställningar som inte övergår i tillsvidareanställningar.  

 

Att fler kvinnor är visstidsanställda kan också enligt Atkinsons teori innebära att fler kvinnor 

befinner sig i den perifera gruppen av utbytbara arbetstagare. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan 

det innebära att kvinnor som innehar de osäkra anställningarna på arbetsmarknaden ses som 

utbytbara, vilket även det stärker den manliga normen i arbetslivet.   

                                                
51 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2019 [Elektronisk resurs]. – 2019, 4. 
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4   Kollektivavtal 
4.1   Kollektivavtalens betydelse på svensk arbetsmarknad 
Lagstiftningen på det arbetsrättsliga området är stort och syftar till att skydda arbetstagare och 

är därmed ofta tvingande till fördel för den anställda. Inom arbetsrätten finns dock en 

semidispositivitet, vilket innebär att vissa paragrafer i lagen kan avtalas bort med hjälp av regler 

i ett kollektivavtal som träffats. Att lagarna kan avtalas bort med hjälp av kollektivavtal är just 

för att reglerna ska kunna anpassas specifikt för olika branscher.52 Att reglerna är 

semidispositiva och öppnar upp möjligheten för branschspecifika regleringar är förståeligt då 

inte alla branscher har samma behov eller utgångsläge. Dock riskerar semidispositiviteten att 

medföra allt för flexibla regleringar av anställningsskyddet vilket äventyrar arbetstagarnas 

anställningstrygghet. Detta lämnar frågan om hur flexibelt anställningsskyddet i LAS 

egentligen är.  

 

Att semidispositiviteten kan användas till att skapa regleringar som är mer förmånliga för 

arbetstagaren än vad lagen anger är givetvis positivt. Däremot använder andra branscher detta 

för att istället skapa mindre fördelaktiga regleringar jämfört med lagen och branscherna med 

förmånligare regler än lagen. Detta kan skapa ett anställningsskydd som är avhängigt på vilken 

bransch en verkar i. I förhållande till önskan om en flexibel arbetsmarknad pratas ofta om 

kopplingen mellan möjligheten till tidsbegränsade anställningar och anställningstryggheten.53 

Den flexibilitetsteori som Atkinson formulerat bygger på att företaget ska kunna ta hjälp av 

flexibla visstidsanställningar för att kunna bygga flexibilitet i arbetslivet. Där har 

semidispositiviteten i LAS en stor inverkan då denna gör det möjligt att använda 

visstidsanställningar i högre grad än vad lagen som den formulerats gör.  

 

4.2   Visstidsanställningars reglering i svenska kollektivavtal 

I parternas kollektivavtal på arbetsmarknaden återfinns både utvidgningar och inskränkningar 

av reglerna kring visstidsanställningar. Att det inom olika branscher finns olika behov gör att 

kollektivavtalslösningarna anpassas efter branschen.54 De avtal som är studerade inom de 

                                                
52 Mats Glavå och Mikael Hansson. Arbetsrätt. 3 uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, 71. 
53 Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, Det flexibla svenska anställningsskyddet, JT vid Stockholm Universitetet, 
2010–11 nr 2, 385. 
54 Glavå och Hansson. Arbetsrätt, 241. 
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kvinnodominerade branscherna är AB 1455, detaljhandelsavtalet56, HRF:s avtal57 och 

vårdavtalet.58 De avtal som är studerade inom de mansdominerade branscherna är 

byggavtalet59, installationsavtalet60, kraftverksavtalet61 och teknikavtalet62.  

 

4.2.1   Provanställning 

Anställningsformen provanställning regleras i majoriteten av de studerade kollektivavtalen som 

en egen kategori. I avtalen förekommer dels regler som liknar LAS men också regleringar som 

anger generösare eller stramare regler kring provanställningar än LAS. 

 

Byggavtalet uppger att reglerna i LAS gäller för anställningsskyddsfrågor men att det finns 

vissa tillägg som parterna överenskommit om. Dessa sammanförs i byggavtalet som bilaga A1 

där lagtexten kompletteras med protokollsanteckningar samt specifika överenskommelser 

gällande anställningsskydd.63 För provanställningar anger byggavtalet att en tidsbegränsad 

provanställning får ingås för högst sex månader, om den är tänkt att därefter övergå i en 

tillsvidareanställning. Dock får den avbrytas i förtid med en uppsägningstid på 14 dagar, likt 

LAS regler. En provanställning får endast träffas om personen inte tidigare varit anställd i 

företaget eller koncernen i en liknande anställning under de senaste två åren. 64  Att kunna söka 

en liknande tjänst inom tidsperioden om två år och slippa provanställning ger ett högre 

anställningsskydd för den enskilda som undgår risken att utsättas för missbruk av 

anställningsformen.   

 

Inom teknikavtalet finns inga avvikande regler i kollektivavtalet från vad som står i 6 § och 31 

§ LAS. Därmed gäller att en provanställning får träffas högst sex månader med en 

                                                
55 Avtal för lärarområdet 2018. Allmänna bestämmelser (AB 14). Avtal mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. I 
lydelse från 2019-01-01. Hädanefter benämnt som AB 14. 
56 Detaljhandel. Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. 1 april 2017 – 31 mars 2020. Hädanefter 
benämnt som detaljhandelsavtalet. 
57 Kollektivavtal mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF. 2017-04-01 – 2020-03-31. Hädanefter benämnt som 
HRF:s avtal.  
58 Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg. Avtal mellan Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Sveriges läkarförbund och 
Akademikerförbunden. 2017–2020. Hädanefter benämnt som vårdavtalet. 
59 Byggavtalet 2017. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Giltighetstid: 
2017-05-01 – 2020-04-30. Hädanefter benämnt som byggavtalet.  
60 Installationsavtalet. Kollektivavtal mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet 
avseende elektriska installationsarbeten. 2017-05-01–2020-04-30. Hädanefter benämnt som installationsavtalet.  
61 Kraftverksavtalet. Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening och Svenska Elektrikerförbundet. 2017-
05-01 – 2020-04-30. Hädanefter benämnt som kraftverksavtalet.  
62 Teknikavtalet IF Metall. Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall). 1 april 2017 – 31 mars 
2020. Hädanefter benämnt som teknikavtalet.  
63 Byggavtalet. Bilaga A1.  
64 Byggavtalet. 5 a § bilaga A1. 
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uppsägningstid på 14 dagar och krav på att avslutas senast prövotidens utgångsdatum för att 

inte övergå i tillsvidareanställning. 

 

Installationsavtalet anger att provanställning får förekomma i högst fyra månader med en 

uppsägningstid för båda parter på en månad. Likt LAS regler övergår utan meddelat avslut, 

provanställningen till en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång. Det säkerställs också i 

avtalet att en provanställning endast får ingås under särskilda omständigheter, i fall då det anses 

nödvändigt att testa den sökandes kvalifikationer mot arbetets uppgifter och krav.65 Regleringar 

om provanställningar är i kraftverksavtalet desamma som i ovan nämnda installationsavtalet. 

Om inte avslut görs innan prövotidens utgång gäller att anställning övergår till en 

tillsvidareanställning. Prövotidens längd måste även uppges i ett anställningsavtal vid 

anställningens ingående.66 För både installationsavtalet och kraftverksavtalet är regleringarna 

om den tillåtna tiden för att träffa en provanställning två månader kortare än lagen och övriga 

avtal.  

 

Vårdavtalet anger att de tidsbegränsade anställningsformerna i LAS är giltiga och specificerar 

inte särskilt någon avvikelse från regleringarna om provanställning.67 AB 14 uppger istället att 

6 § LAS byts ut mot bestämmelser i kollektivavtalet, vilka likt LAS innebär att en 

provanställning får träffas högst sex månader. Det ger en uppsägningstid på en månad, vilket är 

14 dagar mer än LAS. Det specificeras även i avtalet att det måste råda ett behov av att pröva 

den anställda för att en sådan provanställning ska få ingås.68 I båda de studerade avtalen övergår 

provanställningen till en tillsvidareanställning vid prövotidens slut om inte ett avslut meddelas 

inom rätt uppsägningstid. För anställda inom vårdavtalet och AB 14 är alltså regleringar att 

likställa med de i 6 § LAS. För anställda inom AB 14 är uppsägningstiden något mer generös 

än vad 6 § LAS anger, vilket kan ge ett bättre skydd och mer tid för den anställde att söka ett 

nytt arbete. Det kan leda till större trygghet i en provanställning att ha fyra veckor på sig att 

söka nytt arbete om den påbörjade provanställningen avslutas istället för två veckor som 

vårdavtalet och LAS anger.  

 

För anställda inom detaljhandeln och hotell- och restaurang ser reglerna annorlunda ut även om 

tiden för provanställning på sex månader är densamma. Dock anges i båda dessa avtal en 

                                                
65 Installationsavtalet. 2 kap. 4 §. 
66 Kraftverksavtalet. 2 kap. 3 §. 
67 Vårdavtalet. 2 § Mom. 1.  
68 AB 14. 2 kap. 4 § Mom. 2. 
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avvikelse som inte finns i LAS eller något av de andra studerade avtalet, vilken är att 

provanställningen kan förlängas om arbetstagaren varit sjuk eller haft annan frånvaro under 

prövotiden. Denna förlängningstid får omfatta jämförbar tid som den anställda varit frånvarande 

under prövotiden.69  

 

HRF:s avtal anger en formulering som innebär att arbetsgivaren och den anställde kommer 

överens om den motsvarande tiden skriftligen. Detaljhandelsavtalet skriver istället att 

arbetsgivaren ska meddela den anställda senast 14 dagar innan prövotidens slut att den kommer 

bli förlängd till följd av frånvaron. För båda dessa avtal gäller också en ömsesidig 

uppsägningstid på 14 dagar om provanställningen önskas avbrytas i förtid av någon av parterna. 

I annat fall övergår provanställningen i en tillsvidareanställning i båda avtalen.70  

 

Att det går att förlänga provanställningen till följd av frånvaro är något som anges i två 

kvinnodominerade branschers avtal men som inte alls återfinns i de mansdominerade 

branschernas avtal. Detta kan ur ett jämställdhetsperspektiv ses som osäkert för många kvinnor, 

då de tar ut mer tillfällig föräldrapenning för vård av barn än vad män gör och därmed i regel 

oftare är frånvarande från arbetet. Enligt statistik från försäkringskassan är ledighet för vård av 

barn fördelat på 62 procent kvinnor och 38 procent män.71 Detta kan leda till att 

provanställningen blir förlängd till följd av frånvaro från arbetsplatsen vid vård av barn. Särskilt 

utsatta blir just kvinnor då det finns ett samband med att regleringarna förekommer i 

kollektivavtal för kvinnodominerade branscher och att kvinnor i regel tar ut mer ledighet för 

vård av barn.   

 

För de studerade kollektivavtalen inom de mansdominerade branscherna är reglerna för 

provanställning i enlighet med reglerna i LAS eller mer förmånliga för arbetstagarna. Att det 

också finns spärrar i form av återupprepade provanställningar och specifika krav för att få ingå 

dessa är i förhållande till reglerna om provanställning i de kvinnodominerade branschernas avtal 

mer förmånliga. I de kvinnodominerade branschernas avtal är reglerna om provanställning 

istället liknande LAS eller mer generösa, vilket kan vara till fördel för arbetsgivare men inte 

arbetstagare. Ur ett jämställdhetsperspektiv förhåller sig regleringarna kring provanställning 

                                                
69 Detaljhandelsavtalet. 5 § Mom 2. & HRF:s avtal. 2 kap. 3 § 1 pkt.  
70 Detaljhandelsavtalet. 5 § Mom 2. & HRF:s avtal. 2 kap. 3 § 2.1 pkt.   
71 Socialförsäkringen i siffror 2019. – 2019, 26. 
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fördelaktiga för männen, genom att de regler som finns i LAS stramas åt och lämnar mindre 

utrymme för arbetsgivaren att missbruka provanställningar.  

 

4.2.2   Ingående och upphörande av visstidsanställning 

I alla de studerade kollektivavtalen regleras tidsbegränsade anställningar med skillnader från 

LAS regler. I en del av avtalen benämns de som särskild visstidsanställning och i andra som 

avtal för viss tid eller överenskommen visstidsanställning. I vissa av avtalen regleras de under 

namnet tidsbegränsade anställningar men är något mer specifika än de som återges i LAS.  

 

Teknikavtalets regler om visstidsanställningar ersätter helt och hållet LAS regler på området 

och anger en begränsad form av visstidsanställning som innebär att parterna får träffa en 

anställning på minst en månad och högst tolv månader.  Vidare krävs en lokal överenskommelse 

för att kunna anställa någon på en visstidsanställning längre än tolv månader under en 

treårsperiod. Även för mycket korta visstidsanställningar kan en lokal överenskommelse träffas 

för att anställningen ska anses berättigad. Kravet på lokal överenskommelse vid avvikelser från 

bestämmelserna i avtalet syftar till att undvika att det utvecklas ett system för användandet av 

visstidsanställningar. Parterna är därmed överens om att kortare visstidsanställningar kan vara 

nödvändiga. Detta trots att grundregeln är tolv månader under en treårsperiod innan 

anställningen konverteras till en tillsvidareanställning. I avtalet finns även undantag som tillåter 

kortare visstidsanställningar för bland annat studenter och pensionärer.72  

 

Att visstidsanställningen enligt grundregeln får pågå maximalt tolv månader under en 

treårsperiod medför bättre anställningsskydd än LAS, då den maximala anställningstiden är 

hälften så kort som den anges i LAS. Perioden om tre år är även betydligt kortare vid jämförelse 

med LAS femårsperiod. 

 

I kraftverksavtalet benämns särskild visstidsanställning och får träffas i 14 månader under en 

femårsperiod innan den övergår i en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Denna anställning 

har en uppsägningstid på en månad för arbetstagaren.73 Övriga tidsbegränsade anställningar 

följer reglerna i LAS.74 Identiska regler återfinns i installationsavtalet som skyddar arbetstagare 

genom att få tillsvidareanställning efter att ha haft en särskild visstidsanställning i 14 månader 

                                                
72 Teknikavtalet. 9 § Mom. 1.  
73 Kraftverksavtalet. 2 kap 4 §.  
74 Kraftverksavtalet. 2 kap. 6 §. 
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under en femårsperiod. Även i detta avtal kan en särskild visstidsanställning avslutas med en 

månads uppsägningstid.75  

 

Enligt ovannämnda kollektivavtal kan utläsas av de som arbetar inom elbranschen har betydligt 

förmånligare avtal än reglerna för visstidsanställning i LAS. Tiden på 14 månader är striktare 

än LAS 24 månader. Jämfört med teknikavtalet är perioderna för visstidsanställningar lite 

längre i installationsavtalet och kraftverksavtalet men ger ändå möjlighet till att fortare än 

reglerna i LAS bli konverterad till en tillsvidareanställning.   

 

Byggavtalet anger utförliga och specifika tillägg till LAS gällande tidsbegränsade anställningar. 

Huvudregeln inom byggnadsindustrin är tillsvidareanställning även om avtalet anger att 

tidsbegränsade anställningar ska få träffas i specifika fall. Dessa specifika fall är för viss tid, 

viss säsong och visst arbete under förutsättning att anställningsformen är nödvändig för arbetet 

som ska utföras. Dessa tidsbegränsade anställningar övergår till tillsvidareanställning om de 

pågått i två år under en femårsperiod. Även vikariat kan träffas i två år under en femårsperiod 

innan den övergår i en tillsvidareanställning. Anställningsformen viss tid får istället endast 

träffas för totalt sex månader under två år.76 Överenskommen visstidsanställning är också enligt 

avtalet giltig som tidsbegränsad anställning i högst tolv månader under en treårsperiod. En 

sådan anställning får träffas för högst fem stycken arbetstagare samtidigt.77 Detta är troligen en 

regel som har sin grund i den tidigare 5 a § LAS som trädde i kraft den 1 januari 1997 och angav 

att en överenskommen visstidsanställning endast får innefatta fem arbetstagare samtidigt. I 

protokollsanteckningarna återfinns ett tillägg som gäller nyproduktion och anger att anställning 

för viss tid eller visst arbete inom nyproduktion och en del ombyggnadsprojekt får träffas i sex 

månader. Har sådana anställningar pågått totalt i åtta månader under de senaste tolv månaderna 

övergår en sådan anställning till tillsvidareanställning.78 För tidsbegränsade anställningar gäller 

en uppsägningstid om en månad.79 

 

De regleringar som återfinns i byggavtalet gällande just tidsbegränsade anställningar anger 

många spärrar och villkor som inte helt lätt öppnar upp för möjligheten till att anställa i 

tidsbegränsade anställningar. Det anger även att maximalt fem stycken får vara anställda 

                                                
75 Installationsavtalet. 2 kap. 6 §.  
76 Byggavtalet. 4 § bilaga A1. 
77 Byggavtalet. 4 a § bilaga A1. 
78 Byggavtalet. Protokollsanteckning till 4.1 § bilaga A1. 
79 Byggavtalet. 6 § bilaga A1. 
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samtidigt i en överenskommen visstidsanställning vilket i sin tur ger ett högre skydd för den 

anställda och begränsar möjligheten för arbetsgivaren att missbruka anställningsformen. 

Därmed ger byggavtalet på flera sätt bättre regler kring visstidsanställningar än vad lagen gör 

och skapar en större anställningstrygghet hos arbetstagare inom bygg gällande just 

visstidsanställningar.  

 

Anställda inom hotell och restaurang har regleringar kring tidsbegränsade anställningar som 

skiljer sig mest mot vad som anges i lagen utifrån de kollektivavtal som studerats. I HRF:s avtal 

fastställs att för en tidsbegränsad anställning, där arbetstid är möjlig att schemalägga, ska träffas 

enligt LAS i fall som; allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och i fall då 

arbetstagaren har uppnått 67 års ålder.80 När det å andra sidan rör sig om en tidsbegränsad 

anställning som uppstår vid tillfälligt behov av personal kan en tidsbegränsad anställning 

gällande enstaka dagar ingås. Denna form får endast användas om tiden inte i förväg går att 

schemalägga, om det beror på att arbetet är av oregelbunden karaktär eller om det finns ett 

temporärt behov av arbetskraft. Anställningsformen betyder i praktiken att arbetsgivaren å ena 

sidan endast måste erbjuda arbete när det finns behov av extrapersonal och arbetstagaren å andra 

sidan får avgöra själv huruvida hen vill tacka ja eller nej till erbjudandet vid varje tillfälle. 

Arbetstiden måste uppgå till ett minimum om tre timmar per dag som lägsta ersättningsgrund.81  

 

Gällande att få ett erbjudande om annan anställning när en är tidsbegränsat anställd för enstaka 

dagar återfinns i två nivåer som anges i HRF:s avtal. Den första gäller om en varit anställd för 

enstaka dagar i snitt 15 timmar per vecka under en period om två månader. Då är arbetsgivaren 

tvungen att erbjuda en anställning med enstaka dagar i den mån det finns tillgång. Den andra 

gäller om en varit anställd för enstaka dagar i snitt 15 timmar per vecka under minst ett år. I det 

fallet är arbetsgivaren förpliktigad att erbjuda en annan anställning på den anställdas förfrågan. 

Den typen av anställning ska beräknas på ett genomsnitt utifrån vad personen i fråga arbetat 

under året. En sådan anställning beviljas endast om den anställda uppfyller kraven på de 

kvalifikationer som ställs för att utföra arbetsuppgifterna.82  Vill någon av parterna säga upp 

anställningen tidigare än vad som kommit överens om gäller 14 dagars uppsägningstid likt LAS. 

Däremot gäller den möjligheten endast under de sex första veckorna av den tidsbegränsade 

anställningen.83  

                                                
80 HRF:s avtal. 2 kap. 4 § 1.1 pkt.  
81 HRF:s avtal. 2 kap. 4 § 1.2 pkt. 
82 HRF:s avtal. 2 kap. 4 § 1.2 pkt. 
83 HRF:s avtal. 2 kap 4 § 2 pkt.  
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I HRF:s avtal anges istället mer tillåtande regler än lagstiftningen i jämförelse med till exempel 

byggavtalet som ger snävare regleringar än lagen. För byggbranschen gäller att en 

tidsbegränsad anställning inte får vara kortare än en månad samtidigt som HRF:s avtal anger 

att tidsbegränsade anställningar är tillåtna för enstaka dagar samt endast om behov uppstår. 

Skillnaden mellan regleringarna i dessa avtal innebär en mindre trygghet för hotell- och 

restauranganställda som inte nödvändigtvis vet hur möjligheten till jobb ser ut kommande 

dagar. Även konverteringsreglerna i HRF:s avtal är mindre fördelaktiga då en 

visstidsanställning efter ett år i sämsta fall endast leder till en anställning där arbetstagaren 

berättigas en anställning på 15 timmar i veckan, vilket är mindre än en halvtidstjänst. Att 

byggbranschen är en mansdominerad bransch gör att männen i det avseendet tenderar ha bättre 

regleringar än jämförelsevis anställda inom hotell- och restaurang som är ett kvinnodominerat 

yrke. Utifrån Atkinsons modell om den flexibla organisationen verkar arbetsgivare inom hotell 

och restaurang känna ett större behov av att utnyttja numerisk flexibilitet då behovet är 

föränderligt per dag.  

 

I detaljhandelsavtalet anges att tidsbegränsad anställning får ske i form av viss tid när ett behov 

av vikarie finns eller när behovet av arbetskraft ökar under en begränsad tid. En allmän 

visstidsanställning får endast träffas om den avser minst 14 dagar. En tidsbegränsad anställning 

kan någon av parterna säga upp med 14 dagars uppsägningstid. Dock försvinner arbetsgivarens 

rätt att säga upp en sådan anställning i förväg då tre månader av anställningen har passerat, 

vilket innebär att arbetstagaren får ett något bättre skydd efter tre månader. En vikarie får vara 

tidsbegränsat anställd i tre år under en femårsperiod innan anställningen övergår i en 

tillsvidareanställning. Övrig tidsbegränsad anställning får pågå maximalt ett år under en 

femårsperiod utan att övergå i en tillsvidareanställning.84 Detta innebär att detaljhandelsavtalet 

ger både bättre och sämre skydd än LAS beroende på om en är anställd som vikarie eller i en 

övrig tidsbegränsad anställning. Det skydd som finns för övriga tidsbegränsade anställningar är 

en förbättrad version av reglerna i LAS då arbetstagaren kan få sin anställning konverterad till 

tillsvidareanställning endast efter ett år. Den regeln liknar även reglerna i flera av de 

mansdominerade branschernas kollektivavtal.  

 

                                                
84 Detaljhandelsavtalet. 5 § Mom 3.  
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AB 14 anger att en tidsbegränsad anställning får träffas för vikarie, arbetstagare som uppnått 

hel ålderspension eller som allmän visstidsanställning. En vikarie har rätt till den anställningen 

till dess att en efterträdare kan påbörja tjänsten. En allmän visstidsanställning och vikariat får 

enligt avtalet pågå i maximalt tre år under en period om fem år. Därefter övergår anställningen 

till en tillsvidareanställning. Rätten till tillsvidareanställning inskränks av speciallagstiftningen 

i Skollag (2010:800) på så sätt att det i vissa fall kan krävas behörighet eller legitimation för att 

få en tillsvidareanställning. Den anställde har också möjlighet att avsäga sig sin rätt till en sådan 

tillsvidareanställning och därmed fortsatta vara visstidsanställd under ytterligare maximalt sex 

månader.85  

 

En tidsbegränsad anställning som är längre än tre månader har en uppsägningstid på en månad 

för både arbetstagaren och arbetsgivaren.86 Gällande lärare är möjligheten till 

visstidsanställningar mer tillåtande än lagen vilket kan påverka anställningstryggheten negativt. 

Särskilt för en lärare som saknar behörighet eller legitimation, är det extra osäkert, på grund av 

speciallagens krav på legitimation. Kravet på behörighet kan dock vara nödvändigt, då det 

måste anses finnas ett ytterligare skyddsintresse att värna om elevers måluppfyllelse och 

kunskapsinhämtning inom utbildningen. Kravet syftar troligen inte till att anställningsskyddet 

ska vara sämre utan snarare att behöriga lärare är viktigt för det allmänna skyddsintresset. Att 

studera detta mer ingående faller dock utanför denna uppsats men kan vara en intressant 

infallsvinkel till fortsatta studier.  

 

I vårdavtalet anges att det är de tidsbegränsade anställningsformerna i LAS som gäller förutom 

att 5 § LAS kompletteras av några specifika regler. Dessa innebär att allmän visstidsanställning 

övergår till en tillsvidareanställning om den anställda jobbat mer än tre år under en 

femårsperiod. Likt AB 14 tillförs även här en bestämmelse om att ett hinder för att få en 

tillsvidareanställning är krav på legitimation eller behörighet enligt speciallagstiftningen Hälso- 

och sjukvårdslag (2017:30). Även vårdavtalet tillåter den anställda att avböja sin rätt till en 

tillsvidareanställning i högst sex månader.87 

 

Även vård- och omsorgsbranschen kan anses präglas av ett samhälleligt skyddsintresse där det 

finns ett värde i att ha legitimationskrav för att säkerställa bra vård. Många yrkeskategorier 

                                                
85 AB 14 2 kap. 4 § Mom. 3 & AB 14 2 kap. 4 § Mom. 4.  
86 AB 14.  7 kap. 33 § Mom. 3.  
87 Vårdavtalet. 2 § Mom. 2:1.  
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inom vård- och omsorg är ett bristyrke och har stark ställning på arbetsmarknaden även om 

anställningsskyddet vid just visstidsanställningar är något sämre än lagen. Detta skulle kunna 

innebära att anställda i en del av bristyrkena trots regleringarna i avtalet har ett bra 

anställningsskydd. Att studera anställningsskyddet för yrken med hög personalbrist kan vara en 

intressant vinkling på fortsatt framtida forskning, men faller utanför denna uppsats att diskutera 

mer ingående.  

 

I både AB 14 och vårdavtalet följer liknande regler. Det vill säga visstidsanställning i maximalt 

tre år under fem år, rätt att avstå tillsvidareanställning en period samt krav på behörighet. 

Reglerna är mindre fördelaktiga för de anställda än vad lagen anger och innebär att en kan vara 

fast i en visstidsanställning längre än 24 månader. Även vikarier inom detaljhandeln har samma 

regel på tre år under en femårsperiod. Avtalen inom de kvinnodominerade branscherna som 

specificerar en sammanlagd tid på 36 månader över en femårsperiod innan dess att 

anställningen övergår till tillsvidareanställningar bidrar till att kvinnor befinner sig i längre 

perioder av tidsbegränsade anställningar. Att vara fast i långa perioder att tidsbegränsade 

anställningar kan leda till stress och oro för arbetstagaren. En annan möjlig effekt kan vara 

osäker ekonomi vilken kan leda till sämre ställning och förutsättningar för arbetstagaren i 

samhället. 

 

Att kvinnodominerade branscher är mest utsatta i form av ofördelaktiga regleringar gällande 

visstidsanställningar riskerar ha en större effekt än anställningstryggheten i sig. Ett otryggt 

anställningsförhållande med hot om att ej få fortsatt anställning skulle kunna leda till negativa 

konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Det är mannen i ett heteronormativt förhållande som 

tenderar ha de tryggare anställningarna jämfört med kvinnorna som i större utsträckning har 

otrygga visstidsanställningar. Detta kan leda till att kvinnor hamnar i en ekonomisk 

beroendeställning till män och därmed otrygga förhållanden även i livet utanför arbetet.  

 

En jämförelse mellan alla studerade avtal resulterar i att det striktaste avtalet med kortast tillåtna 

tid för tidsbegränsad anställning återfinns i en mansdominerad bransch samtidigt som de mest 

generösa avtalen med den längsta tiden för sådan anställning återfinns i kvinnodominerade 

branscher. Skillnaden är tolv månader under tre år jämfört med 36 månader under fem år. Detta 

innebär att män i regel går med kortare visstidsanställningar än kvinnor innan de blir berättigade 

en tillsvidareanställning.  
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4.2.3   Företrädesrätt till återanställning 

Företrädesrätt för arbetstagare med visstidsanställning regleras i lite fler än hälften av de 

studerade avtalen men avviker inte avsevärt från regleringarna i 25 § LAS. I HRF:s avtal, 

vårdavtalet och kraftverksavtalet nämns inget om företrädesrätt till återanställning, vilket 

innebär att regleringarna i 25 § LAS tillämpas. I byggavtalet88, teknikavtalet89 och 

installationsavtalet90 bekräftas under egen punkt att företrädesrätten gäller för de som varit 

anställda, även i en tidsbegränsad anställning i minst tolv månader under en period om tre år. 

Inga större avsteg har gjorts från lagen när det kommer till att reglera företrädesrätt till 

återanställning för arbetstagare som haft en tidsbegränsad anställning. I detta avseende har 

visstidsanställda samma rättigheter som tillsvidareanställda.  

 

Endast i två av de studerade avtalen, AB 14 och detaljhandelsavtalet anges ett tillägg till 

reglerna om företrädesrätt. Dessa innebär för anställda inom detaljhandeln att en tidsbegränsad 

anställning endast berättigar till företrädesrätt om en varit anställd i minst 14 dagar.91 Även i 

AB 14 anges att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning endast berättigar till 

företrädesrätt om den pågått i mer än 14 dagar.92 Det är anmärkningsvärt att det är just i två 

avtal från kvinnodominerade branscher som det tillkommer regleringar i kollektivavtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Byggavtalet. 23 § bilaga A1. 
89 Teknikavtalet. 9 § Mom. 2. 
90 Installationsavtalet. 3 kap 2 § 1 pkt.  
91 Detaljhandelsavtalet. 5 § Mom 7. 
92 AB 14. 7 kap. 35 §.  
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5   Avslutande reflektioner och slutsats  

Historian av att kvinnodominerade yrken tenderat ha mindre fördelaktiga regler och status samt 

att arbetsmarknaden är könssegregerad kan mycket väl ha en inverkan på hur 

visstidsanställningar regleras i kollektivavtalen. Den manliga norm som följt på 

arbetsmarknaden tenderar finnas än idag och regleringarna i kollektivavtalen förhåller sig 

fördelaktigare för mansdominerade branscher, vilket ur ett jämställdhetsperspektiv tyder på att 

männen fortfarande gynnas på arbetsmarknaden. 

 

Önskan om en flexibel arbetsmarknad där arbetsgivaren ska kunna anpassa anställningar efter 

arbetsplatsens rådande behov står i relation med den enskilde arbetstagarens 

anställningstrygghet. Begreppet om flexibilitet används i Atkinsons teori om den flexibla 

organisationen. I förhållande till denna kan en hypotes till varför arbetsgivare väljer att använda 

tidsbegränsade anställningar vara för att hålla företaget flexibelt på arbetsmarknaden. Atkinsons 

teori om den flexibla organisationen som förespråkar flexibla anställningar i form av 

visstidsanställningar kan bidra till en fortsatt risk för missbruk av visstidsanställningar. Detta 

kan skapa sämre anställningsskydd för de redan utsatta grupperna, till exempel kvinnor som till 

större del är visstidsanställda. Genom studien av kollektivavtal syns att arbetsgivare i vissa 

branscher, främst de kvinnodominerade, föredrar de flexiblare anställningsformer i och med att 

de utnyttjar semidispositiviteten. Detta kan vara en fördel för organisationen och arbetsgivaren 

men en nackdel för arbetstagares anställningstrygghet. Därmed skulle det kunna innebära att 

arbetsgivare och arbetstagare inte alltid förenas i tanken om flexibilitet, då arbetsgivares önskan 

om en flexibel organisation kan motarbeta arbetstagares önskan om en säker och trygg 

tillsvidareanställning.  

 

På den svenska arbetsmarknaden präglas anställningstryggheten av rätten till 

tillsvidareanställning. Det flexibla anställningsskyddet som semidispositiviteten i LAS innebär, 

skulle kunna liknas med grundtanken i Atkinsons teori. Flera av de studerade avtalen innehåller 

formuleringar om att möjligheten till flexibla anställningar ska finnas när arbetets natur eller 

särskilda beskaffenhet kräver det, när arbetstagaren inte innehar legitimation eller i fall då 

arbetstagaren måste anses prövas för sin färdighet. Detta tycks vara ett sätt att i avtalen berättiga 

användningen av visstidsanställningar.  
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Slutsatsen som dras är att regleringarna i kollektivavtalen skiljer sig åt beroende på bransch. De 

studerade avtalen visar att mansdominerade branscher tenderar att ha stramare regler än lagen, 

vilket när det talas om anställningstrygghet vid visstidsanställningar är bättre. I 

kvinnodominerade branschers avtal däremot tycks undantagen bli fler samtidigt som spärrarna 

för visstidsanställningar blir färre. Ur ett jämställdhetsperspektiv förhåller sig regleringarna 

kring visstidsanställning på så vis att avtalen utmärker sig åt varsitt håll jämfört med lagen, 

något bättre än lagen för flera mansdominerade branscher och något sämre än lagen för flera 

kvinnodominerade branscher. I de fallen måste hänsyn tas till att det enligt statistik är fler 

kvinnor visstidsanställda, vilket i det stora hela leder till otryggare anställningar hos fler kvinnor 

än män. Med detta sagt skulle kollektivavtalsregleringarna i de olika branscherna kunna vara 

en bidragande faktor till att fler kvinnor är visstidsanställda.  

 

Utifrån de kollektivavtalen som studerats visar det sig att kvinnodominerade branschers 

regleringar för visstidsanställningar tillika provanställningar är betydligt generösare än vad 

lagen anger. Detta i form av tillåten längd för de tidsbegränsade anställningarna och speciella 

regler som utökad provanställning vid frånvaro, enligt en del av avtalen. För de 

mansdominerade branschernas kollektivavtal visar det sig istället att regler för 

visstidsanställningar ofta är mer förmånliga än de som anges i LAS. Detta i form av kortare 

tillåtna visstidsanställningar samt fler spärrar och krav för att ingå en sådan anställning. 

 

I flera av de studerade kollektivavtalen görs avsteg från regleringarna i LAS då parterna på 

arbetsmarknaden i olika branscher tycks anse att regleringarna för tidsbegränsade anställningar 

inte uppfyller behoven i branscherna. Utifrån den kartläggning som gjorts återfinns specifika 

regleringar som visar på att det skiljer sig en del i regleringarna mellan mans- och 

kvinnodominerade branscher. Däribland reglerna om att provanställning får förlängas vid 

sjukdom eller frånvaro i både detaljhandelsavtalet och HRF:s avtal. Att detta förekommer i just 

kvinnodominerade branscher i relation med att kvinnor ofta är mer frånvarande vid vård av barn 

gör att kollektivavtalens regler tillsammans med kvinnors ställning på arbetsmarknaden skapar 

sämre anställningstrygghet. I de mansdominerade branscherna visar istället flera av avtalen att 

provanställning som längst får träffas för fyra månader, vilket är kortare än vad LAS anger och 

därmed mer förmånligt för arbetstagare som omfattas av de kollektivavtalen.  

 

Kollektivavtalen innehåller formuleringar och bestämmelser som mer specifikt behandlar i 

vilken utsträckning tidsbegränsade anställningar får träffas. De flesta innehåller liknande regler 
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som i LAS fast med vissa tillägg, både generösare och stramare sådana. Omvandlingsregeln 

återfinns inte som den är formulerad i LAS i något av avtalen utan istället anges andra 

omvandlingsregler som skiljer sig mellan branscherna. Inom installation, kraftverk, industri och 

bygg (med undantag för vissa former av tidsbegränsade anställningar) återges 

omvandlingsregler som innebär att den tidsbegränsade anställningen inte behöver vara så pass 

lång som två år under en femårsperiod för att konverteras till en tillsvidareanställning. Inom 

branscherna hotell- och restaurang, detaljhandeln, vård och omsorg samt för lärare är reglerna 

om omvandling till tillsvidareanställning tvärtom mindre fördelaktiga än lagen, då två av dessa 

avtal anger tre år under en femårsperiod. I ett av de studerade avtalen i en mansdominerad 

bransch återfinns en regel om hur många som maximalt får vara anställda i en överenskommen 

visstidsanställning. Det är ett bra sätt att hindra arbetsgivaren från att okontrollerat anställa 

gränslöst med arbetstagare i en sådan anställning. Sådana typer av regler som återfinns i 

mansdominerade branscher kan stärka mannen som norm på arbetsmarknaden.  

 

I förhållande till könsstrukturen och mannen som norm på den svenska arbetsmarknaden visar 

kollektivavtalen att reglerna är mer fördelaktiga för mansdominerade branscher vid 

visstidsanställningar. Detta kan bero på den manliga normen samt att kvinnor har lägre status 

på arbetsmarknaden. Sämre regleringar i branscher som är kvinnodominerade kombinerat med 

att fler kvinnor innehar visstidsanställningar visar att reglerna förhåller sig mindre fördelaktigt 

för kvinnor.   

 

Vad som är problematiskt med hur regleringarna kring visstidsanställningar förhåller sig ur ett 

jämställdhetsperspektiv är att det finns könssegregeringar på arbetsmarknaden som skapar 

tydliga mans- och kvinnodominerade branscher och att regleringarna skiljer sig markant mellan 

branscherna. Ur ett jämställdhetsperspektiv handlar det inte bara om branschers möjlighet att 

skapa branschspecifika regleringar som passar bättre för deras arbetes natur. Det handlar också 

om en strukturell skillnad mellan könen som i slutändan påverkar fler kvinnor än män negativt. 

Fler kvinnor innehar visstidsanställningar samtidigt som sämre regleringar kring 

visstidsanställningar förekommer främst i kvinnodominerade branscher. Detta leder till att fler 

kvinnor går under sämre regleringar både på grund av att de är dem som innehar flest 

visstidsanställningar men också för att regleringarna tenderar att vara sämre i 

kvinnodominerade branscher.  Med detta sagt verkar bestämmelserna om tidsbegränsade 

anställningar ur ett könsperspektiv i flera fall förhålla sig mer fördelaktiga för män än för 

kvinnor. 
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