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Abstract

The purpose of this study is to look at how unemployment and the state of the market have 

effected the development of temporary contracts in Sweden between 1987 and 2005. The 

study also deals with the kind of need temporary contracts serve for the employers. 

The study has been conducted with a quantitative approach, based on data from the labour 

force surveys retrieved from Statistics Sweden. 

The study results indicate that temporary employment, unemployment and the industry 

production index do not give a long-term equilibrium. They can, however, to some degree 

explain the short-term development. An increase of unemployed will create a short-term rise 

of the share of temporary workers. A rise in the industry production index will create a 

temporary higher share of temporary workers. In the analysis it is further argued that 

temporary contracts is mainly used in the following situations; replace personnel that are on 

leave, when employers wish to screen the workers, to cover a temporary rise of workload and 

to minimize the risk of firing-costs in times of perceived insecurity among employers.  

Keywords: Temporary work, open-ended work, state of the market and unemployment.  
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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att se hur arbetslösheten och konjunkturen påverkat andelen 

visstidsanställda i Sverige, perioden 1987 till 2005. Studien tar även upp vilket syfte 

visstidsanställningar fyller hos arbetsgivarna. 

Det är en kvantitativ studie, baserad på datamaterial från Statistiska Centralbyrån.

Resultaten i studien påvisar att det inte finns ett långsiktigt samband mellan andelen 

visstidsanställda, andelen arbetslösa och industriproduktionsindex. Det finns emellertid ett 

kortsiktigt samband variablerna emellan. En ökad andel arbetslösa genererar en temporär 

ökad andel visstidsanställda. En ökning av industriproduktionsindex skapar en kortsiktig 

ökning av andelen visstidsanställda. I analysen argumenteras det för att visstidsanställningar 

främst används i följande situationer; för att ersätta tillfälligt frånvarande personal, för att ge 

arbetsgivarna ökad information om arbetstagarna, för att täcka av en tillfällig 

produktionsuppgång, samt för att minimera risken av uppsägningskostnader vid en situation 

som arbetsgivarna upplever som osäker.  

Nyckelord: Visstidsanställningar, tillsvidareanställningar, konjunktur och arbetslöshet.
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1. Introduktion

I Sverige tycks det växa fram allt större grupper i samhället med begränsad anknytning till de 

enskilda arbetsplatserna och eventuellt även till arbetsmarknaden i stort, vilket medfört att 

många individer inte på samma sätt som tidigare kan rå över sin situation (Wikman, 2002: 

s,1). För många ungdomar kan det idag te sig som en omöjlighet att verka inom samma 

organisation från den dag de stiger in på arbetsmarknaden till dess att de uppnår 

pensionsålder. En av de faktorer som tycks ha bidragit till denna utveckling är tillväxten av 

visstidsanställningar. Detta medför att det finns ett behov av att förstå vad det är som påverkar 

förändringen av andelen visstidsanställda på arbetsmarknaden i Sverige. Speciellt intressant 

blir detta när vi har i åtanke att Sverige idag har en högre andel visstidsanställda än 

genomsnittet inom EU. 

I denna studie kommer perioden 1987 till 2005 att granskas, en period som präglades av en 

stor förändring av arbetsmarknaden i Sverige. Under 1990-talets början upplevde den svenska 

ekonomin en kraftig konjunktursvacka som starkt kom att påverka kommande år. Under 

denna period steg arbetslösheten i Sverige kraftig, i form av att traditionella 

tillsvidareanställningar minskade. Samtidigt kom nya anställningsformer, som exempelvis 

visstidsanställningar, att växa i omfattning och få ett ökat inflytande på den svenska 

arbetsmarknaden. Denna utveckling leder till förändringar för såväl anställda som för 

samhället i stort. För de anställda kan denna utveckling leda till en större otrygghet, 

svårigheter att låna pengar och att hyra lägenhet. Dock kan en visstidsanställning innebära en 

möjlighet att få visa sin duglighet och därmed bli en väg mot fast anställning. För samhället 

riskerar ökningen av visstidsanställningar att leda till en skarpare uppdelning i ”bra” och 

”dåliga” arbeten och därmed skapa en ökad segregering av arbetsmarknaden. Från slutet av 

1990-talet och fram till idag har det skett en genomsnittlig minskning av arbetslösheten i 

Sverige, dock har andelen visstidsanställda fortsatt vara relativt hög. Under den period som 

studeras har det skett ett antal lagförändringar (1993, 1994 och 1997) för att förändra 

förutsättningarna för företag att använda sig av visstidsanställningar. I vilken mån dessa 

förändringar i lagstiftningen påverkat utvecklingen av visstidsanställningar tvistas det om. 
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera vilken påverkan arbetslöshet samt konjunktur har haft 

på utvecklingen av visstidsanställningar i Sverige under perioden 1987 till 2005. Detta för att 

skapa en ökad förståelse över vilka behov denna anställningsform fyller hos arbetsgivarna och 

vad som påverkar utvecklingen av visstidsanställningar. 

- Hur har arbetslösheten och konjunkturen påverkat utvecklingen av 

visstidsanställningar? 

- Vilka behov fyller visstidsanställningar hos arbetsgivarna? 

1.2 Avgränsningar

För denna studie har det gjorts ett antal avgränsningar. Då hypoteser gällande 

visstidsanställningar främst berör hur konjunkturen och arbetslösheten påverkar andelen 

visstidsanställda, studeras endast deras effekt i denna studie. Studien innefattar endast 

perioden 1987 till 2005 då datamaterial från tidigare perioder ej finns på månadsdata. Vidare 

behandlas de olika formerna av visstidsanställningar inte separat i denna studie. Studien 

bygger endast på kvantitativ data.

1.3 Tidigare forskning

Det har genomförts ett antal studier som belyser visstidsanställningars utveckling. Nedan 

kommer en presentation över några som är av speciellt intresse för denna studie.

Wasmer (1999) studerade vad som ligger bakom den ökande andelen visstidsanställningar i 

Europa. Han utvecklade för detta en teoretisk modell vilken presenteras i avsnitt 2.3. 

Wasmers resultat är att perioder med låg tillväxt genererar en ökad andel visstidsanställda och 

en försvagning av de anställdas förhandlingsposition. Holmlund och Storrie (2002) studerade 

vad som skapat den ökade andelen visstidsanställda under 1990-talet i Sverige. I sin studie 

visar de att visstidsanställningar har en mer volatil utveckling än tillsvidareanställningar. De 

skriver också att det finns lite stöd för att de lagförändringarna som inträffat under 1990-talet 

påverkat andelen visstidsanställda. Deras slutsats är att vid början av en recession minskar 

andelen visstidsanställningar för att sedan kraftigt öka när recessionen går mot sitt slut.  
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Holmlund och Storrie förklarar detta samband med att en ekonomisk nedgång gör företagen 

mer villiga att erbjuda visstidskontrakt samtidigt som arbetstagarna blir mer villiga att 

acceptera dem. I en utredning av Arbetsmarknadsstyrelsen hävdar Pekkari (1999) att det finns 

ett samband mellan konjunkturen och andelen visstidsanställda. Genom att se till 

visstidsanställningars och konjunkturens utveckling, kommer Pekkari fram till att när 

konjunkturen försvagas ökar inslaget av tidsbegränsade anställningar och det omvända när 

konjunkturen förstärks.

1.4 Lagstiftning

Nedan följer en redogörelse över lagstiftningen rörande visstidsanställningar i Sverige och 

vilka förändringar av lagen som skett under den studerade perioden. Detta för att ge en 

djupare förståelse över när visstidsanställningar kan användas.

I Sverige innebär ett anställningskontrakt, en tillsvidareanställning om inget annat anges i 

dokumentet. Om arbetsgivaren skull vilja säga upp en tillsvidareanställd måste en av lag 

godkänd anledning kunna presenteras. Om det i anställningskontraktet anges att anställningen 

gäller en begränsad period så kallas detta en visstidsanställning, som därmed upphör när den 

angivna perioden slutar. Den lagstiftning som idag existerar inom Sverige rörande 

visstidsanställningar präglas av att ett antal särskilda skäl ska vara uppfyllda för att en 

arbetsgivare skall kunna anställa en person för en begränsad period. Det finns även 

limitationer gällande i vilken omfattning en arbetsgivare kan anställa personer på 

visstidskontrakt. I följande fall så får arbetsgivare och arbetstagare skriva avtal om en 

tidsbegränsad anställning enlig Lag (1982:80) om anställningsskydd: 

5 §

- När avtalet gäller för viss tid, viss säsong eller visst arbete om det föranleds av 

arbetets särskilda beskaffenhet.

- Om det avser en viss tid som gäller vikariat, praktikarbete och feriearbete.

- När det finns en tillfällig arbetsanhopning och anställningen gäller högst sex månader 

under två år. 

- När avtalet gäller för tiden till dess att arbetstagaren skall genomföra sin tjänstgöring 

enligt lagen (1994:1809) gällande totalförsvarsplikt, i minst tre månader.
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- Om avtalet gäller för personer som fyllt 67 år.

Om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i mer än tre år övergår 

anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

5 a §

Även i andra fall än ovan nämnda finns det en möjlighet att träffa avtal gällande 

visstidsanställning. Dessa får dock högst gälla tolv månader under en tre års period för samma 

arbetstagare, samtidigt som ingen avtalsperiod får vara kortare än en månad. Om avtalet ändå 

skulle träffas för en period kortare än en månad, gäller avtalet en månad. För organisationer 

som tidigare aldrig haft någon arbetstagare gäller något annorlunda regler. Denna typ av 

organisation får möjlighet att när en arbetstagare anlitas för första gången, att tre år framåt i 

tiden träffa avtal med en och samma arbetstagare i sammanlagt högst arton månader under en 

treårsperiod. Vidare får en arbetsgivare högst ha fem arbetstagare anställda på visstidskontrakt 

under samma period. 

6 §

För avtal gällande provanställningar får dessa ingås om de inte överskrider sex månader. Om 

arbetsgivaren inte skulle vilja att anställningen efter denna period ska fortsätta så måste denne 

lämna besked till arbetstagaren senast vid prövotidens slut. Om besked ej lämnas övergår 

anställningen automatiskt till att bli en tillsvidareanställning. Provanställningen kan dock 

avbrytas även innan prövotiden löpt ut. 

Existerande kollektivavtal är av betydande när en bedömning görs gällande möjligheterna för 

en arbetstagare och arbetsgivare att ingå kontrakt gällande en visstidsanställning. I Sverige 

finns det stora möjligheter att kringgå gällande lag genom att ingå kollektivavtal. Det som i 

många avseende är unikt för Sverige gällande kollektivavtal är att genom dessa kan skyddet 

för de anställda både stärkas och försvagas. I vissa fall har kollektivavtal inneburit att vissa 

former av kontraktsanställningar blivit tillåtna som inte är det enligt Lagen om 

anställningsskydd. Ett exempel på denna typ av kontraktsanställning är de avtal inom 

transportsektorn vilka godkänner kontrakt som innebär att arbetstagaren endast blir kallad till 

arbete när arbetsgivaren upplever ett starkt tillfälligt behov, så kallad ”called when needed” 

kontrakt. Enligt Storrie och Holmlund (2001: s, 247) finns det dock inte bevis för att påvisa 

att kollektivavtalen skulle vara mer liberala än gällande lag.
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1.4.1 Lagförändringar 

Under den studerade perioden så har tre lagförändringar genomförts som riktar sig mot 

nyttjandet av visstidsanställningar. Dessa har skett åren 1993, 1994 och 1997, jag ska nedan 

kort redogöra vad dessa innefattat. 

1993 kom arbetsförmedlingsmonopolet i Sverige att avskaffas, vilket banade vägen för en 

stark etablering av bemanningsföretag på den svenska arbetsmarknaden och en möjlig 

förenkling för företag att anlita individer över kortare perioder.

1994 förlängdes perioden för provanställningarna från sex till tolv månader av den då sittande 

borgerliga regeringen. Redan 1995 så kom denna förändring av lagen att återställas av den 

nytillträdda regeringen. 

1997 infördes i lagen om anställningsskydd en möjlighet att anställa en arbetstagare på visstid 

utan att specificera en anledning. Arbetsgivaren fick dock inte använda sig av mer än 5 sådana 

kontrakt samtidigt och en specifik individ fick inte arbeta under sådant kontrakt mer än tolv 

månader under en tre års period. Denna lagstiftning är än idag gällande och står mer ingående 

beskrivit ovan under 5 a §. Lagstiftningen från 1997 innehåller även en nedflyttning av 

förhandlingsnivån gällande kollektivavtal för avsteg från LAS från central till lokal nivå.

Värt att nämna är att den 1 juli 2007 kommer en förändring av lagen om anställningsskydd 

gällande visstidsanställningar att träda i kraft. Denna förändring innebär en fri 

visstidsanställning i 14 månader under en fem års period hos en och samma arbetsgivare, 

därefter övergår det till en tillsvidareanställning. Även tiden som provanställd räknas här in. 

Likaså försvinner praktik-, ferie, säsongsanställningar, anställning vid arbetsanhopning, inför 

värnplikt och överenskommen visstidsanställning. Det kommer dock även i fortsättningen 

finnas möjligheter att kringgå gällande lag med kollektivavtal. Syftet med denna 

lagförändring är enligt Camilla Sköld från Vänsterpartiet att den ska öka jämställdheten då 

kvinnor utgör en betydande del av de visstidsanställda, samtidigt som det förs fram att 

reformen ska stärka yttrandefriheten och de anställdas ställning på arbetsplatsen 

(Regeringskansliet, 2006-03-24).  
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2. Teoretisk diskussion

Det finns idag ingen sammanhängande teori som kan förklara utvecklingen av 

visstidsanställningar. Detta innebär att jag i denna studie har valt att redogöra för separata 

hypoteser som är aktuella för detta ämne och som tillsammans ger en god överblick angående 

utvecklingen av visstidsanställningar. Låt oss börja med att titta på utbudssidan av arbetskraft 

i avsnitt 2.1 för att sedan mer ingående se till efterfrågesidan i avsnitt 2.2 och 2.3.

2.1 Arbetskraftsutbud och visstidsanställningar

Följande resonemang är hämtat från Wallette (2004: s, 252-254) och redogör för de skäl som 

gör att en arbetstagare väljer att ingå i ett visstidskontrakt. 

För att ett anställningskontrakt ska kunna ingås, fordrar det att två parter är överens om de 

villkor som anges i dokumentet. Trots detta kan ett visstidskontrakt upplevas som mindre 

önskvärt av endera part. För arbetstagaren kan fallet mycket väl vara så att en 

tillsvidareanställning skulle vara att föredra, men när fast anställning inte erbjuds får individen 

nöja sig med ett visstidskontrakt. Det finns emellertid orsaker som kan bidra till att en 

arbetstagare föredrar en visstidsanställning före en tillsvidareanställning: 

1. Om arbetstagaren ges en kompensation i form av högre lön.

2. När arbetstagaren praktiskt vill visa upp sina kvalifikationer för arbetsgivaren. Främst 

personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan uppleva att detta är en kompensation 

för att ta en visstidsanställning. Visstidsanställningen kan då ge möjlighet för en 

arbetstagare att jobba och visa upp sig inom en bransch där han i dagsläget inte 

erbjuds en tillsvidareanställning. 

3. Personer som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden, men som samtidigt uppskattar 

möjligheten att inte fastna i ett visst yrkesfack, kan också uppleva det som positivt att 

arbeta under visstidskontrakt.  

Utöver ovan angivna resonemang är det möjligt att arbetslöshetsnivån kan påverka viljan hos 

individer att acceptera en visstidsanställning. Antag att individer föredrar en 

visstidsanställning före arbetslöshet; detta skulle medföra att det är lättare för företag att 

anställa personer på visstidskontrakt när arbetslösheten stiger. Följden av en högre 
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arbetslöshet innebär sonika att det finns fler arbetslösa individer som ser visstidsanställning 

som något positivt i förhållande till fortsatt arbetslöshet. Detta resonemang kräver dock att det 

finns behov och vilja hos företagen att ha en del av sin arbetskraft på visstidskontrakt. I en 

ekonomi med lägre arbetslöshet å andra sidan, kommer det att krävas högre kompensation 

från arbetsgivaren för att individer med samma kvalifikationer ska acceptera en 

visstidsanställning. Sammantaget skulle detta resonemang föra med sig att en hög arbetslöshet 

möjliggör en högre andel visstidsanställda.  

2.2 Uppsägningskostnader och arbetskraftens sammansättning

Hypotesen som nedan redovisas härstammar från Dolado, García-Serrano och Jimeno (2002: 

s, 277-278) och redogör för den påverkan som konjunkturen kan tänkas ha på efterfrågan av 

visstidsanställningar och tillsvidareanställningar när uppsägningskostnader existerar. Denna 

teori kompletteras vidare med Bentolila och Saint-Pauls (1992) teoretiska slutsatser kring en 

liknande modell. 

Låt oss utgå ifrån en situation där företagens vinstfunktion (R) beror på vilken arbetskraft (A) 

som anställs. Företaget har att välja mellan att anställa personal på visstidskontrakt (Av) eller 

på tillsvidarekontrakt (AT). Det finns även en faktor (Z) som representerar konjunkturläget, 

ZH innebär att ekonomin är i en högkonjunktur medan ZL innebär att det är en rådande 

lågkonjunktur, där ZH är större än ZL. Sannolikheten att ZH ska gälla är 0,5 vilket i modellen 

symboliseras av , samma sannolikhet gäller för ZL. Låt oss nu anta att:

1 Produktionen beror på arbetskraftens sammansättning, genom en produktionsfunktion 

med konstant substitutions elasticitet () mellan AT och AV.

2 Produktiviteten hos de anställda kan variera beroende på om de är visstidsanställda 

eller tillsvidareanställda. 

3 Efterfrågekurvan är isoelastisk (konstant elasticitet).

4 Företag kan använda sig av båda anställningsformerna vid samma tid, med lönen LT 

för tillsvidareanställda och lönen Lv för de visstidsanställda. 

5 Om företaget säger upp anställningen för en tillsvidareanställd måste företaget betala 

en uppsägningskostnad (F), medan en uppsägning av en visstidsanställd inte ger 

upphov till någon liknande kostnad. Anställningskostnaderna antas vara desamma 

oavsett anställningsform.
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6 Företagen är riskneutrala och vill maximera sina förväntade framtida vinster. Bland 

annat genom att hålla i åtanke de kostnader som en förändring av arbetskraften K(dN) 

medför. 

Dessa antagande innebär att följande vinstfunktion gäller:

  

(i) R(Z, AT, Av) = ZA  

(ii) A(1-1/) =  AT
(1-1/) + (1 – m)Av

(1-1/) där  är större än 1

 Där m är den relativa produktiviteten för de tillsvidareanställda i förhållande till de 

visstidsanställda. Vinstfunktionen innebär att om konjunkturläget (Z) och de 

tillsvidareanställdas relativa effektivitet (1/(1-m)) hålls konstant, kommer fördelningen av 

visstidsanställda kontra tillsvidareanställda ( = Av /AT) i ett optimalt läge att bestämmas av 

följande samband:

(iii) (Z) = [(1 – m) * [LT + X(Z)] / Lv]


Uppsägningskostnader kommer att inverka på andelen tillsvidareanställda i förhållande till de 

visstidsanställda genom att påverka skuggkostnaderna (X(Z)) för de tillsvidareanställda. 

Skuggkostnaderna består i detta fall av de kostnader som tillfaller arbetsgivaren utöver 

lönekostnader vid en tillsvidareanställning. 

Vi antar också att kostnaderna av en förändring av arbetsstyrkan är linjär och förklaras av 

följande samband: C(dAT) = -(dAT)F, när volymen av tillsvidareanställda sjunker, annars lika 

med noll. Där C symboliserar kostnaden av en förändrad andel tillsvidareanställda. Detta ger 

nedanstående relationer gällande hög och låg-konjunktur, där r är diskonteringsräntan.:

(iv) X(ZH) = XH = [(F)/(1 + r)] > 0    

(v) X(ZL) = XL = [(-F( + r))/(1 + r)] < 0

Dessa modeller innebär att vid en högkonjunktur behöver företaget inte avskeda personal, 

men till sannolikheten  så kommer nästa period vara en lågkonjunktur och därmed skulle 

företaget behöva avskeda då. Om det istället är en rådande lågkonjunktur där företaget väljer 
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att behålla sin befintliga arbetskraft på tillsvidarekontrakt, sparar de F den perioden. Till 

sannolikheten 1- kommer lågkonjunkturen dock att fortsätta även över nästa period och 

företaget kommer då att behöva avskeda personal. Kontentan av detta resonemang är att på en 

marknad präglad av uppsägningskostnader kommer andelen nyskapade jobb vara färre vid en 

högkonjunktur än vad den skulle vara om dessa kostnader inte existerade. Dessutom kommer 

andelen arbete som försvinner från marknaden blir färre vid en lågkonjunktur när 

uppsägningskostnaderna påverkar arbetsgivarnas beslut. Resultatet blir en mindre rörelse 

mellan arbete och arbetslöshet i ett land präglat av uppsägningskostnader även om viss rörelse 

fortsatt kommer att existera. Detta resonemang håller för en homogen arbetsmarknad, men när 

det finns en möjlighet att sluta kontrakt gällande visstidsanställningar vilka inte medför någon 

kostnad för arbetsgivaren vid uppsägning kommer dessa ha en annan utveckling. I förhållande 

till tillsvidareanställningar kommer omsättningen av visstidsanställda att vara konstant större i 

såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. Detta medför enligt Dolado, García-Serrano och 

Jimenos teori att andelen visstidsanställda ( = Av/AT) minskar i högkonjunkturer och ökar i 

lågkonjunkturer.  

Bentolila och Saint-Paul (1992: s, 1016-1024) använder sig av en liknande teoretisk modell 

som Dolado, García-Serrano och Jimeno men resonerar sig fram till en motsatt slutsats. Jag 

ska nedan redogöra för deras resonemang.

Bentolila och Saint-Paul utgår ifrån samma grundläggande antaganden1 som ovanstående 

teori, dock skiljer sig modellerna emellan vad gäller den förväntade effekten av en 

konjunkturförändring. I modellen antas att då marginalkostnaden för en visstidsanställd är 

lägre än för de tillsvidareanställda, väljer företag att anställa personer på visstidskontrakt i 

marginalen vid en ekonomisk uppgång. Då individer med visstidskontrakt anställs på 

marginalen blir effekten vid en lågkonjunktur att dessa blir de första att avskedas. Samtidigt 

som de tillsvidareanställda vilka anställts vid den ekonomiska uppgången behåller sina jobb, i 

annat fall hade det varit bättre för företaget att anställa dessa på visstidskontrakt. 

Sammanfattningsvis så är resultatet av Bentolila och Saint-Pauls teori att visstidsanställda 

kommer att användas som en buffert vid en ekonomisk uppgång. När konjunkturen sedan 

vänder neråt väljer företagen att göra sig av med den arbetskraft som inte omfattas av 

uppsägningskostnader (visstidsanställda) för att minimera sina kostnader. Vilket betyder att 

                                                
1 Anaganden 1-6 som beskrivs på sidorna 11-12
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denna teori förutspår ett procykliskt mönster av andelen visstidsanställda, det vill säga att 

andelen kommer öka i högkonjunkturer och minska i lågkonjunkturer. 

2.3 Tillväxt och visstidsanställningar

Följande resonemang, utvecklat av Wasmer (1999: s, 352-365) redogör för det samband som 

kan tänkas existera mellan ekonomisk tillväxt och visstidsanställningar. 

I denna teori antas det att det finns en möjlighet för företag att anställa personal genom två 

olika former av kontrakt; med tillsvidarekontrakt och då ha tillgång till en stabil arbetskraft 

med höga omställningskostnader eller genom visstidskontrakt med lägre 

omställningskostnader men med större sökkostnader. Tillsvidare- och visstidsanställningar är 

enligt denna teori perfekta substitut med samma produktivitet, vilket medför att omfattningen 

av dessa båda anställningsformer kommer att bestämmas av omställningskostnaderna samt av 

den förväntade vinst som genereras beroende av anställningens längd. Vidare antas att 

personer på arbetsmarknaden föredrar en tillsvidareanställning före en visstidsanställning och 

en visstidsanställning före arbetslöshet.

Wasmer hävdar att när båda anställningsformerna används på arbetsmarknaden genererar en 

lägre ekonomisk tillväxt en ökad andel visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Detta 

samband kan förklaras av att en hög tillväxt skapar ett högt framtida värde på arbetskraft, 

delvis på grund av en trängseleffekt som ökar svårigheten för företag att anställa önskvärd 

personal. Därmed antas att företag föredrar att anställa personal på tillsvidarekontrakt vid en 

stark ekonomisk tillväxt för att vara säker på att behålla dessa, trots att detta innebär en ökad 

kostnad om företaget skulle vilja förändra sin arbetskraft i framtiden. Vid en ekonomisk 

tillväxt förefaller anställningar på visstidskontrakt som ett sämre alternativ enligt denna teori, 

då dessa måste ersättas oftare. Om tillväxten minskar reduceras det förväntade framtida värdet 

av arbetskraft och därmed värdet av att anställa personal på tillsvidarekontrakt, detta i sin tur 

innebär att andelen visstidsanställda ökar, enligt Wasmer. 
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3. Metod

Studien bygger på en kvantitativ analys, nedan följer en redogörelse över det datamaterial och 

de modeller som använts för denna studie.

3.1 Datamaterial

I denna studie används datamaterial hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB). Information 

gällande arbetsmarknaden är hämtat ur Arbetskraftsundersökningen (AKU), vilken erhållits 

via Statiska centralbyrån. Det industriproduktionsindex som används för studien är utvecklat 

och hämtat från Statistiska Centralbyrån. Studien bygger på månadsdata.

I Sverige gjordes den första Arbetskraftsundersökningarna (AKU) år 1959. Under åren 

därefter har det skett ett antal förändringar gällande vilken typ av data som inhämtats. Först i 

januari 1987 började data berörande visstidsanställningar samlas in, vilket innebär att 1987 

blir en naturlig utgångspunkt för denna studie. Den population som används i 

Arbetskraftundersökningen består av personer i åldern 16-64 år, som är folkbokförda i 

Sverige. Omfattningen av antalet intervjuer under den period som innefattas av min studie har 

skiftat något; mellan 1987 och 1996 omfattades 18 000 personer/månad, därefter har nivån 

minskat till 17 000 personer/månad.  

År 1990 användes och publicerades ett industriproduktionsindex av Statistiska centralbyrån 

för första gången. Jag har i min studie valt att använda ett industriproduktionsindex med år 

2000 som basår och som gäller månadsdata. Indexet används bland annat som underlag för 

beräkning av Bruttonationalprodukten (BNP). Industriproduktionsindexet består till största del 

av leveranser2, resterande del av indexet utgörs av företagens produktionsvolym3, antalet 

arbetade timmar4 samt elproduktion5. I denna studie används industriproduktionsindexet för 

att visa konjunkturens inverkan på utvecklingen av visstidsanställningar. 

  

                                                
2 Insamlat via Statistiska centralbyråns leverans och orderstatistik
3 Insamlat från företags och bransch organisationer
4 Från konjunkturlönestatistiken
5 Från månatlig elstatistik
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3.2 Modellspecifikation

Syftet med de modeller som skattats i denna studie var att se på sambandet mellan andelen 

visstidsanställda, andelen arbetslösa och konjunkturen. Vid en skattning av deras samband på 

nivå, visade det sig att dessa ej genererar en långsiktig jämvikt, vilket bekräftats med hjälp av 

ett Engle-Granger tvåstegstest. Därmed skattar modellerna som beskrivs nedan endast 

förhållandet mellan variablerna på kort sikt. För denna studie har två tidsserie modeller 

använts, vars ursprung finns i teoriavsnittets resonemang, vilka kommer att redogöras för 

nedan. Utöver de variabler som finns med i de slutgiltiga modellerna har ytterligare variabler6

testats, på grund av låg signifikansnivå har dessa dock tagits bort. I båda modellerna används 

första differensen av andelen visstidsanställda som den beroende variabeln, detta eftersom 

variabeln ”andelen visstidsanställda” är icke-stationär. 

I modellerna gäller följande förklaringar till variablerna.

 = Månadsförändringen

Visstid7 = Totalt antal visstidsanställda / Totalt antal sysselsatta 

Arbetslöshet = Totalt antal arbetslösa / Totalt antal i arbetskraften

Industriproduktion = ln industriproduktionsindex

Modell 1: visstid =  + 1 visstid(-1) + 2 visstid(-2)  + 3 visstid(-12) + 
                4 arbetslöshet(-3) + 5 arbetslöshet(-4) +                                                                                                                                              

Modell 1 är skattad för åren 1987 till 2005 och beskriver det samband som finns mellan 

arbetslöshet, tidsberoende och visstidsanställningar. Modellen är säsongsjusterad med hjälp av 

månadsdummys vilka dock inte redovisas i modellen. 

Modell 2: Visstid =  + 1 visstid(-1) + 2 visstid(-2)  + 3 visstid(-12) + 
                4 arbetslöshet(-3) + 5 arbetslöshet(-4) + 6 industriproduktion(-1) + 
                7  industriproduktion(-2) + 

Modell 2 är skattad för åren 1990 till 2005 på grund av att variabeln industriproduktion endast 

finns tillgänglig på månadsbasis sedan 1990. Även denna modell är säsongsjusterad. 

                                                
6 Folk på semester, föräldralediga, övriga frånvarande från arbete, lag förändringarna 1993, 1994 och 1997
7 Även totalt antal visstidsanställda / totalt antal arbetare har testats, resultaten redovisas ej i denna studie men 
generar i stort sätt samma resultat. Det vill säga det ger ingen långsiktig jämvikt, på kortsikt så är samma 
variabler signifikanta och har samma tecken på  - estimaten. 
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4. Empiri

I detta kapitel kommer resultaten från de skattade modellerna att redovisas, dessutom kommer 

en genomgång att göras över den utveckling visstidsanställningar har haft.

4.1 Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar

Den beroende variabel som används i denna studie utgörs av andelen visstidsanställda på 

arbetsmarknaden. För att ge en större förståelse över hur utvecklingen av visstidsanställda och 

tillsvidareanställda sett ut under den studerade perioden kommer jag nedan kort redogöra för 

deras utveckling. 

Diagram 4.1 visar utvecklingen av visstidsanställda och tillsvidareanställda i Sverige under 

perioden 1987 till 2005. Vad som framgår är att dessa båda anställningsformer haft en skild 

utveckling. I slutet av 1980-talet, när den svenska ekonomin hade ett mycket starkt 

konjunkturläge, sker det en tillväxt av tillsvidareanställda samtidigt som andelen 

visstidsanställda minskar i antal. Konjunkturen vänder i början av 1990- talet utför vilket för 

med sig en minskning av antalet tillsvidareanställda, runt denna period ses dock se en ökning 

av antalet visstidsanställda. När antalet tillsvidareanställda sedan åter vänder uppåt innebär 

detta dock ej en nedgång för antalet visstidsanställda, dessa har istället kvarstått på en högre 

nivå än vid den studerade periodens början. Ser man istället till andelen visstidsanställda så 

Diagram 4.1 Visstidsanställda och tillsvidareanställda 100-
tal,  1987 till 2005. Säsongsjusterad
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har denna också ökat under perioden, för att sedan stabiliseras på en hög nivå mot periodens 

slut. Mönstret för andelen visstidsanställda redovisas i diagram 4.2. 

4.2 Regressionsmodeller

Modellerna i denna studie syftar till att se på vilket samband som finns mellan andelen 

visstidsanställda, andelen arbetslösa och konjunkturen. För att se huruvida dessa variabler gav 

en långsiktig jämvikt genomfördes ett Engle-Granger tvåstegstest. För tidsperioden 1987 till 

1990 testades om sambandet mellan andelen visstidsanställda och andelen arbetslösa gav en

långsiktig jämvikt, vilket genererade följande resultat:

Tabell 4.1 Test av långsiktig jämvikt 1987 - 2005

Augmented Dickey-Fuller unit root test

ADF Test Statistika -0,83922     1%   Kritiskt värde -3,46227
    5%   Kritiskt värde -2,87508

    10% Kritiskt värde -2,57392

Resultaten i Tabell 4.1 visar att andelen visstidsanställda och andelen arbetslösa ej ger en 

långsiktig jämvikt, därmed kommer endast förändringen skattas för perioden 1987 till 1990.

För perioden 1990 till 2005 testades om sambandet mellan andelen visstidsanställda, andelen 

arbetslösa och industriproduktionsindex genererar ett långsiktigt samband. Resultaten 

redovisas i Tabell 4.2

Tabell 4.2 Test av långsiktig jämvikt 1990 - 2005

Då inte heller dessa variabler ger en långsiktig jämvikt kommer även modellen för perioden 

1990 till 2005 endast att skatta sambandet för förändringen av variablerna. 

Augmented Dickey-Fuller unit root test

ADF Test Statistika -2,72022     1%   Kritiskt värde -3,46823
    5%   Kritiskt värde -2,87775

    10% Kritiskt värde -2,57532
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I denna undersökning har två modeller utvecklats för att förklara i vilken mån arbetslösheten 

och konjunkturen styr andelen visstidsanställda på kort sikt. Dessa är skattade för något skilda 

perioder, Modell 1 är skattad för perioden 1987 till 2005 och Modell 2 för perioden 1990 till 

2005.   

4.2.1 Modell 1
Tabell 4.3 Modell 1

Variabel  - estimat t-statistiska

Konstant -0,001704 -1,178790

Y (-1) -0,509157** -7,614885

Y (-2) -0,355427** -5,341289

Y (-12) 0,200714** 3,363008

Andel arbetslösa (-3) 0,256864** 3,123285

Andel arbetslösa (-4) -0,181855* -2,212736

Observationer 202

R2 adjusted 0,915520

Jarque-Bera8 1,575137

Breusch-Godfrey LM-test9 0,993163

Arch10 0,137111

Noteringar: * = signifikant på 5 % nivå, ** = signifikant på 1 % nivå

Resultatet från Modell 1 visar att andelen arbetslösa på arbetsmarknaden i Sverige har haft en 

signifikant påverkan på andelen visstidsanställda på kort sikt. Modellen visar att en ökning av 

andelen arbetslösa tre månader tillbaka i tiden påverkar förändringen av andelen 

visstidsanställda idag positivt. Om arbetslösheten stiger med 1 % i månad ett kommer detta att 

medföra en ökning av andelen visstidsanställda med 0,26 % tre månader senare, om övriga 

variabler hålls konstanta. Modellen visar emellertid att en ökning av andelen arbetslösa fyra 

månader tillbaka i tiden signifikant påverkar förändringen av andelen visstidsanställda 

negativt. Det finns därmed en effekt som reducerar påverkan av en ökad arbetslöshet på 

visstidsanställningar fyra månader tillbaka i tiden. Detta medför att då arbetslösheten ökar 

med 1 % visar modellen att andelen visstidsanställda kommer öka med 0,26 % tre månader 

framåt för att sedan minska med 0,18 % månaden efter. Det sammanlagda resultatet är en 

                                                
8 Kritiskt värde på 5 % nivån är 5,99 vilket innebär att residualen är normalfördelad på denna nivå.
9 Kritiskt värde på 5 % nivån är 2,21 vilket medför att modellen ej har autokorrelation på denna nivå.
10 Kritiskt värde på 5 % nivån är 2,21 vilket innebär att modellen inte har heteroskedasticitet på denna nivå.
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ökning av andelen visstidsanställda med 0,08 % fyra månader efter att en ökning med 1 % av 

arbetslösheten skett, om övriga variabler hålls konstanta. 

Modell 1 innehåller dessutom ett tidsberoende, vilket i denna modell innebär att om en ökning 

av den beroende variabeln sker kommer det resultera i en minskning av andelen 

visstidsanställningar de efterföljande två månaderna. Om andelen visstidsanställda ökar med  

1 % i månad ett kommer andelen visstidsanställda att minska med 0,51 %, respektive 0,36 %, 

under kommande två månader. Effekten efter tre månader av en ökning med 1 % i månad ett 

är därmed 0,13 % om övriga variabler hålls konstanta. Vilket tyder på ett cykliskt mönster av 

förändringen av andelen visstidsanställda. Det existerar dessutom ett säsongsmönster. 

4.2.2 Modell 2

I Modell 2 är förändringen av industriproduktionsindex infogat i en i övrigt likadan modell 

som Modell 1. 

Tabell 4.4: Modell 2

Variabel  - estimat t-statistiska

Konstant -0,002589 -1,635333

Y (-1) -0,532858** -7,197753

Y (-2) -0,419952** -5,764265

Y (-12) 0,148934* 2,174371

Andel arbetslösa (-3) 0,220661* 2,327284

Andel arbetslösa (-4) -0,209537* -2,198318

Industriproduktion (-1) 0,029296** 3,504104

Industriproduktion (-2) 0,021284* 2,533664

Observationer 168

R2 adjusted 0,914699

Jarque-Bera11 1,696611

Breusch-Godfrey LM-test12 1,085199

Arch-test13 0,442412

Noteringar: * = signifikant på 5 % nivå, ** = signifikant på 1 % nivå

När vi integrerar förändringen av industriprodukionsindex i Modell 2 kvarstår ett liknande 

samband mellan arbetslöshet och visstidsanställda som i Modell 1. Vid en ökning av 

                                                
11 Kritiskt värde på 5 % nivån är 5,99 vilket innebär att residualen är normalfördelad på denna nivå.
12 Kritiskt värde på 5 % nivån är 2,01 vilket medför att modellen ej har autokorrelation på denna nivå.
13 Kritiskt värde på 5 % nivån är 2,01 vilket innebär att modellen inte har heteroskedasticitet på denna nivå.
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arbetslösheten med 1 % visar denna modell att andelen visstidsanställda kommer att öka med  

0,22 % tre månader senare för att sedan sjunka med 0,21 % om resterande variabler hålls 

konstanta. 

Även tidsberoendet på förändringen av visstidsanställningar visar ett liknande mönster som i 

modell 1. Vid en ökning av andelen visstidsanställda med 1 % så kommer andelen 

visstidsanställda de efterföljande två månaderna att minska med 0,53 % respektive 0,42 %. 

Det existerar också ett säsongsmönster.

Ser man till den effekt som industriproduktionsindex haft på andelen visstidsanställda 

åskådliggör vår Modell 2 att detta index haft en signifikant påverkan på kort sikt. Modellen 

visar att det finns ett positivt samband mellan förändringen av industriproduktionsindex och 

förändringen av andelen visstidsanställda. När det sker en ökning av indexet så kommer enligt 

Modell 2 andelen visstidsanställda att öka de två efterföljande perioderna. 

4.3 Arbetslöshet och andelen visstidsanställda

Båda de ovanstående modellerna visar på ett samband mellan andelen arbetslösa och andelen 

visstidsanställda på kort sikt. För att tydliggöra detta samband kommer jag nedan kort 

redogöra för utvecklingen av andelen visstidsanställda och andelen arbetslösa. 

Diagram 4.2 Visstidsanställda som andel av totalt 
sysselsatta och arbetslösa som andel av arbetskraften, 

1987 till 2005. Säsongsjusterad 
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I diagram 4.2 redovisas utvecklingen av andelen visstidsanställda och andelen arbetslösa. Det 

framgår att dessa andelar har haft en liknande utveckling under den studerade perioden. Dock 

finns det vissa skillnader, a) när den ekonomiska nedgången inträffade i Sverige i början av 

1990 sker det relativt snabbt en ökning av andelen arbetslösa, medan ökningen av andelen 

visstidsanställda sker senare. b) efter ökningen av andelen visstidsanställda stabiliseras dessa 

på en nivå runt 13-14 %, medan andelen arbetslösa åter svängt nedåt. Likheterna mellan 

andelen visstidsanställda och andelen arbetslösa är att båda genomgick en minskning perioden 

före den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet, samtidigt som båda kom att öka under 

det tidiga 90-talet, dock med viss förskjutning. 

4.4 Industriproduktion och andelen visstidsanställda

Modell 2 visar att det finns ett samband mellan industriproduktionsindex och andelen 

visstidsanställda på kort sikt. Nedan kommer en kort beskrivning över deras utveckling.

Som framgår av diagram 4.3, har industriproduktionsindexet perioden efter 1993 haft en 

uppåtgående utveckling. Under samma period har det också varit en uppgång av andelen 

visstidsanställda, men denna uppgång har varit ostadigare än för industriproduktionsindex. 

Efter år 2000 har andelen visstidsanställda stabiliserats, samtidigt som 

industriproduktionsindex fortsatt haft en positiv utveckling. 

Diagram 4.3 Visstidsanställda som andel av totalt sysselsata 
och industriproduktionsindex (2000=100) 1990 till 2005. 

Säsongsjusterad
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5. Analys

Resultaten från modellerna har påvisat ett signifikant samband mellan arbetslöshet, 

industriproduktionsindex och visstidsanställningar på kort sikt. I detta avsnitt kommer 

resultaten att analyseras mer ingående med hjälp av de teorier som finns beskrivna i avsnitt 2. 

Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att de effekter som skattats fram är relativt små, i 

denna analys studeras främst tecknen på -estimaten och deras överensstämmelse med de 

hypoteser som presenterats i avsnitt 2. I inledningen av denna studie framfördes två frågor, 

som analyseras i den följd de kommer: 1, Hur har arbetslösheten och konjunkturen påverkat 

utvecklingen av visstidsanställningar? 2, Vilka behov fyller visstidsanställningar hos 

arbetsgivarna? 

I avsnitt 3.2 anges att de andelen arbetslösa och industriproduktionsindex, ej ger en långsiktig 

jämvikt, det vill säga de kan inte förklara varför andelen visstidsanställda är på en viss nivå, 

utan kan endast förklara dynamiken av andelen visstidsanställda. Att variablerna inte 

genererar en långsiktig jämvikt bör innebära att det finns faktorer utanför modellerna som 

förklarar vilken nivå andelen visstidsanställda har. Vilka dessa faktorer är ligger utanför 

denna studie och jag kan endast spekulera i att det skett en attitydförändring hos arbetsgivarna 

som inneburit att dessa värdesatt visstidsanställningar högre än tidigare. De variabler som 

använts i denna studie ger dock en förståelse för vad som styr andelen visstidsanställda på 

kort sikt. 

I Modell 1 och 2 finns det samband mellan andelen arbetslösa, industriproduktionsindex och 

andelen visstidsanställda på kort sikt. Effekten av en förändring på de oberoende variablerna 

visar sig först ett antal månader senare på andelen visstidsanställda. Ett rimligt antagande till 

denna tidsförskjutning är att det tar ett antal månader från det att ett företag bestämmer sig för 

att nyanställa till dess att den utlysta positionen är tillsatt.

I modellerna visas att en förändring av andelen arbetslösa påverkar förändringen av andelen 

visstidsanställda. Vid en ökning av arbetslösheten sker det tre månader framåt en ökning av 

andelen visstidsanställda, en andel som sedan sjunker. Nettoeffekten är dock en något större 

andel visstidsanställda efter fyra månader. I avsnitt 2.1 redovisas ett resonemang vilket anger 

följande samband; en ökad arbetslöshet genererar en ökad andel visstidsanställda då individer 
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på arbetsmarknaden upplever en svagare förhandlingsposition. Det är rimligt att anta att 

individer under den studerade perioden generellt upplevt en svagare förhandlingsposition, 

främst under början av 1990-talet när arbetslösheten i Sverige steg kraftigt. Under början av 

1990-talet kom också andelen visstidsanställda att öka, vilket innebär att detta resonemang 

framgår som rimligt. Vi vet dock genom de tester som genomförts i denna studie att andelen 

arbetslösa ej på lång sikt kan förklara andelen visstidsanställda. Att en försämrad 

förhandlingsstyrka hos individerna påverkat utvecklingen av andelen visstidsanställda 

temporärt, kan dock inte avfärdas. I övrigt har jag svårt för att se varför individer under senare 

år, i förhållande till slutet av 1980-talet, skulle ha starkare incitament till att acceptera en 

visstidsanställning om möjlighet finns till en tillsvidareanställning. 

I avsnitt 2.3 redogörs för ett resonemang utvecklat av Wasmer som visar hur andelen 

visstidsanställda kan tänka påverkas av en ekonomisk tillväxt. Delar av Wasmers resonemang 

bygger på att en förändrad förhandlingssituation mellan arbetsgivare och arbetstagare 

påverkar andelen visstidsanställda. Det hävdas att vid en stark ekonomisk tillväxt ökar det 

framtida värdet på arbetskraft, vilket resulterar i en minskad andel visstidsanställda. Detta 

förklaras av att under en stark tillväxt håller arbetsgivare hårt i sin arbetskraft och erbjuder 

dem tillsvidarekontrakt, eftersom utbudet av arbetskraft antas vara mer begränsat i förhållande 

till när tillväxten är låg. Detta resonemang skulle innebära att en minskad arbetslöshet ger en 

reducerad andel visstidsanställda. I de skattade modellerna framgår att en nedgång av 

arbetslösheten ger en minskning av andelen visstidsanställda, såsom Wasmer förutspår. I 

diagram 4.2 framgår det även att när arbetslösheten i början av 1990-talet steg kraftig, kom 

andelen visstidsanställda några perioder senare att stiga. Sammantaget innebär detta att jag ej 

kan avfärda att den trängseleffekt som Wasmer beskriver, i någon mån temporärt kan ha 

påverkat andelen visstidsanställda i Sverige. Dock kan andelen arbetslösa ej förklara nivån på 

andelen visstidsanställda vilket tidigare redogjorts för. 

I Modell 2 infördes ett industriproduktionsindex, vilket kan förklara hur konjunkturen 

påverkat förändringen av andelen visstidsanställda. Modell 2 innehåller dock färre 

observationer än Modell 1 och ger därför ett mer osäkert resultat. Modell 2 genererar ett 

positivt samband mellan förändringen av industriproduktionsindex och förändringen av 

andelen visstidsanställda, det vill säga andelen visstidsanställda tycks öka när konjunkturen 

förbättras. I avsnitt 2.2 redogörs för två separata resonemang över hur konjunkturen påverkar 

andelen visstidsanställda när det existerar uppsägningskostnader. Dolado, García-Serrano och 

Jimeno beskriver i sin modell att när ett land befinner sig i en lågkonjunktur kommer andelen 
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visstidsanställda att vara hög. Om vi ser till grafen 4.2 kan vi iaktta att från högkonjunktur i 

slutet av 1980-talet till lågkonjunkturen i början av 1990-talet kom andelen visstidsanställda

att sjunka, när sedan ekonomin så sakteliga började återhämta sig steg andelen 

visstidsanställda för att etablera sig på en högre nivå. Därmed ger utvecklingen av andelen 

visstidsanställda i Sverige ringa stöd till Dolado, García-Serrano och Jimenos hypotes. 

Bentolila och Saint-Paul utgår ifrån en liknande modell, men resonerar sig däremot fram till 

att andelen visstidsanställda bör öka i högkonjunkturer och fungera som en buffert hos 

företagen. Bentolila och Saint-Pauls hypotes ter sig därmed rimlig för utvecklingen mellan 

1987 till 1993, däremot är det svårt att med hjälp av denna hypotes förklara varför andelen 

visstidsanställda etablerats på en hög nivå under senare år. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att varken Dolado, García-Serrano och Jimenos eller Bentolila och Saint-Pauls 

resonemang överensstämmer med den utveckling som skett av visstidsanställningar under den 

studerade perioden. Vidare visar tester i denna studie att industriproduktionsindex 

(konjunkturen) ej kan förklara den långsiktiga nivån av andelen visstidsanställda. Ser vi till 

resultatet i Modell 2 så visar det endast dynamiken, vilken i sin tur visar att andelen 

visstidsanställda ökar när konjunkturen förbättras och fungerar därmed eventuellt som en 

buffert åt företagen temporärt vid en tillfällig arbetsanhopning. Wasmer resonerade att en 

stark tillväxt skulle ge en lägre andel visstidsanställda vilket inte stöds av resultatet i modell 2. 

Däremot ges hans resonemang runt trängsel på arbetsmarknaden visst stöd av resultaten, 

vilket redogjorts för ovan.       

Låt oss nu se till vilket behov visstidsanställningar kan tänkas fylla på arbetsmarknaden. 

Vilket syfte vikariat och ferieanställningar har är något som inte behöver analyseras mer 

ingående, då de endast ersätter tillfälligt frånvarande arbetskraft. I avsnitt 1.5 framgår att det 

även utan särskilda skäl går att sluta visstidskontrakt, vilket syfte dessa kontrakt fyller är mer 

oklart. Av Modell 1 och 2 har det framgått att andelen arbetslösa påverkat andelen 

visstidsanställda på kort sikt. Detta samband skulle kunna tolkas som en vilja hos arbetsgivare 

att ha viss del av sin arbetskraft på visstidskontrakt, samtidigt som möjligheten till detta ökar 

när arbetslösheten stiger i enlighet med resonemanget i avsnitt 2.1. Dock har denna studie 

visat att det ej finns ett långsiktigt samband som stödjer detta, men temporära effekter är 

möjliga. Anledningen till att arbetsgivare vill anställa endel på visstidskontrakt skulle kunna 

vara att arbetsgivarna har imperfekt information angående de individer som är aktuella att 

anställa och vill använda visstidsanställningar som ett medel för att få mer information. 

Visstidsanställningar skulle därmed kunna ge arbetsgivare ett bättre beslutsunderlag för om 
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individen skall ges en tillsvidareanställning eller om anställningsperioden ska upphöra när 

visstidsanställningen slutar. Det är därmed möjligt att visstidsanställningar används för att 

arbetsgivare ska få bättre information och därmed enklare kunna avgöra vilka som skall ges 

tillsvidarekontrakt.

I Modell 2 framgår att när industriproduktionsindex ökar, så ökar också andelen 

visstidsanställningar perioderna därefter. Det sambandet innebär att det finns en möjlighet att 

visstidsanställningar temporärt används som en buffert hos arbetsgivarna, vilka anställs när 

företagen behöver öka sin kapacitet för att klara av en tillfällig uppgång av produktionen. 

Någon långsiktig sådan relation finns dock inte vilket redogjort för ovan. 

Den kraftigaste tillväxten av visstidsanställningar har inträffat när ekonomin återhämtat sig 

efter en djup lågkonjunktur. Det skulle kunna bero på att visstidsanställningar används av 

arbetsgivare när de upplever en osäkerhet och har kostsamma uppsägningar i färskt minne. 

Det vill säga arbetsgivarna använder visstidskontrakt för att undvika att behöva betala 

uppsägningskostnader och därmed minska sin risk, tendensen till detta beteende tycks öka när 

den framtida konjunkturen upplevs som osäker. 

Sammanfattningsvis går det med hjälp av resultaten i studien att anta att visstidskontrakt i 

någon mån används av företag för att ersätta frånvarande personal, få bättre information 

angående individer, för att temporärt täcka av toppar i produktionen och för att minska risken 

när den framtida utvecklingen upplevs som osäker.  
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6. Slutsatser

Denna studie visar att andelen arbetslösa och industriproduktionsindex påverkat andelen 

visstidsanställda på kort sikt under den studerade perioden. En högre arbetslöshet genererar en 

ökad andel visstidsanställda. En ökning av industriproduktionsindex skapar en ökad andel 

visstidsanställda. Även om dessa effekter inte är stora kan de inte ignoreras vid en analys av 

hur andelen visstidsanställda kommer att utvecklas i framtiden. Det kanske viktigaste 

resultatet i denna studie är dock att andelen arbetslösa och industriproduktionsindex ej kan 

förklara varför andelen visstidsanställda har en viss nivå vid en viss period. Detta medför att 

det finns behov av ytterliggare studier för att belysa vad som styr vilken nivå andelen 

visstidsanställda har. 

Det är svårt att säga vilket syfte visstidsanställningar fyller hos arbetsgivarna, utöver att täcka 

upp för frånvaro. I analysen har det dock framförts vissa resonemang kring 

visstidsanställningars syfte, vilka inte kan förkastas: 1, Visstidsanställningar används av 

arbetsgivare för att få bättre information angående individer innan de erbjuds ett 

visstidskontrakt. 2, Visstidskontrakt används på en marknad med uppsägningskostnader för 

att täcka av tillfälliga produktionstoppar och därmed fungera som en buffert. 3, 

Visstidskontrakt används för att minska arbetsgivarnas utsatthet för höga 

uppsägningskostnader vid en situation som upplevs osäker. Dessa tre punkter innebär att 

visstidskontrakt temporärt kan antas användas för att undvika uppsägningskostnader och för 

att möjliggöra en mer flexibel arbetskraft. För att mer ingående se vilket behov 

visstidsanställningar fyller på arbetsmarknaden vore det intressant att i framtida studier 

intervjua arbetsgivare angående deras inställning och behov av visstidsanställningar.     
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