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Sammanfattning 

Provanställning är något som just nu diskuteras i media, dess ökning och eventuella 

förändring. Men varför använder ett företag sig av provanställda, hur påverkar den 

nyanställda som har denna anställningsform och vad kan uppstå för problem?  

Vi vill med denna uppsats försöka förklara hur våra respondenter ser på provanställ-

ningar, och andra anställningsformer, samt undersöka om det blir någon förändring hos 

de individer som får en tillsvidareanställning efter att de ha haft en provanställning. 

Uppsatsen empiri baseras på tolv öppna tematiska intervjuer med fyra chefer, fyra 

anställda som nyligen gått från en provanställning till en tillsvidareanställning samt fyra 

personer som just nu är provanställda.  

Teori och empiri kring de förändringar som skett på den svenska arbetsmarknaden de 

senaste 20-30 åren redovisas. kontraktsteori, teori om rational choice samt Goffmans 

teorier har även använts.  

Resultatet tyder på att nyanställda alltid måste testas innan organisationer ger de en 

tillsvidareanställning. Det man tittar efter är bland annat hur de fungera med övriga i 

organisationen och om det klarar av sina uppgifter. Detta sker i regel genom prov-

anställning, men företag använder sig även av visstidsanställningar. Studien visar slut-

ligen att individer beter sig olika på grund av anställningsform och att detta kan göra att 

provanställningen som anställningsform delvis urholkas.  
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Inledning 

Varför har företag provanställningar och kommer en individ som har en provanställning 

förändra sitt beteende för att hon eller han ska få en tillsvidareanställning? Att vara medlem i 

en organisation handlar om att ha en formell tillhörighet till den och att därmed också få 

tillgång till dess resurser (Ahrne, 2002). Individers formella tillhörighet till arbetsorganisa-

tionen som anställd i Sverige kan vara av tre former, tillsvidareanställd, visstidsanställd eller 

provanställd.1 För att testa en nyanställd kan en arbetsgivare ge individen en provanställning, 

som max får vara på sex månader, för att till exempel prova den nyanställdas kunskaper.2

Den typiska anställningsformen har traditionellt varit tillsvidareanställningen men den 

utmanas nu av en rad andra mer tidsbestämda anställningar (Ekstedt et al, 2006, Tsoukalas, 

2003). I en studie av Wikman (2002) så har dessa anställningsformer ökat med 60 procent 

mellan 1993 och 2002 och utgör cirka 16 procent av arbetskontrakten på den svenska arbets-

marknaden år 2002.  

Att tillsvidareanställningen minskat i omfattning och att andra anställningsformer ökat gör att 

vägen till tillsvidareanställningen blivit längre och att färre når fram dit. Arbetslösheten har 

också blivit högre, under drygt två decennier har den inte varit under fyra procent, vilket gör 

att det är svårare att få ett jobb (scb.se). Att få en provanställning kan emellertid vara en bit på 

vägen till tillsvidareanställningen. I regeringens proposition 2006/07:111 betonar arbetsgivar-

organisationen Företagarna att provanställningen är viktig då den prövar arbetstagarens komp-

etens och lämplighet. Enligt deras uppfattning kan provanställningen ses som en längre form 

av anställningsintervju.  

Kan andra former av tidsbegränsade anställningar ses som förtäckt provanställning? Det är väl 

känt att ett vikariat kan leda till en tillsvidareanställning, men det finns restriktioner kring äkt-

hetskrav. Detta innebär att det måste finnas en frånvarande person vars arbete vikarien utför 

(Iseskog, 2008). I den meningen kan ett vikariat inte ses som en provanställning. Men vikariat 

kan bli förlänga, så även då gäller det för individen att göra bra från sig. Utifrån det kan vi 

diskutera huruvida ett vikariat till viss del kan ses som en provanställning. Den allmänna viss-

tidsanställningen kan också diskuteras i termer av provanställning. En arbetsgivare kan i 

                                                      
1 I Lagen om anställningsskydd talas däremot bara om två anställningsformer. 

2 Utförligare beskrivning av anställningsformerna kommer längre fram. 
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princip ha vilket skäl som helst för en allmän visstidsanställning och behöver inget äkthets-

krav (Iseskog, 2008). Under tiden som vikarie eller vid en allmän visstidsanställning finns det 

därmed tid för en arbetsgivare att kontrollera om arbetstagaren klarar sina arbetsuppgifter och 

om hon eller han i övrig är lämplig. Därmed går det att diskutera dessa i termer av en prov-

anställning eller förlängd anställningsintervju.  

Om vi ser till strukturella eller institutionella förhållanden kan detta också tala för att arbets-

givaren använder sig av provanställningen. Ahlberg et al (2006) menar att kostnader som en 

följd av LAS vid en eventuell tvist om en uppsägnings giltighet kan bli ganska höga, vilket 

kan vara särskilt besvärligt för de företagen med mindre ekonomiska marginaler. Detta 

motiverar också provanställning då arbetsgivaren här kan säga upp den anställda utan några 

större problem.  

Det finns också det som tyder på att individer föredrar en tillsvidareanställning. I en studie av 

Aronsson et al (2000) svara 52 % att de skulle byta sin tillfälliga anställning i sitt önskade 

yrke till en fast i något annat yrke vilket visar att för en betydande andel är anställningsform 

viktigare än vad de jobbar med. Tillsvidareanställning får också individen att känna en större 

trygghet än hon eller han känner som visstidsanställd. Isaksson et al (2001) visar i en studie 

att arbetsplatsrörliga tillsvidareanställda upplevde en mindre otrygghet och ett bättre socialt 

stöd och en högre arbetsidentifikation, än de med tillfälliga arbeten. De hade även en bättre 

somatisk hälsa och mindre psykiska ohälsosymptom jämfört med dem som hade tillfälliga 

arbeten. En anledning till varför individen vill ha en tillsvidareanställning kan vara att det 

finns mycket som tyder på att tillsvidareanställning ger individen större fördelar än vad de 

andra anställningsformerna gör. Det finns institutionella hinder från banker och lägenhets-

kontrakt. 3 I en studie av Aronsson et al (2000b), kommer forskarna fram till att de med kort-

tidsanställningar4 hade 20 % blivit ekonomiskt prövade och 50 % av dem hade svårt att få 

banklån och 40 % hade problem med att få ett hyreskontrakt, vilket de menade berodde på sin 

tillfälliga anställning. Det är också ett bättre arbetsrättsligt skydd att vara tillsvidareanställd, 

då det inte är lika lätt för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren som till exempel vid en 

provanställning. Det finns också forskning som tyder på att individer med en tillfällig 

anställning får en sämre löneutveckling (Holmlund, 2002). 

                                                      
3 Mer om de institutionella hindrena senare. 

4 Vi tolkar detta som en tidsbegränsad anställning. 
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Att tillsvidareanställningarna alltså har minskat, samtidigt som det finnas stora fördelar med 

att ha en sådan anställningsform och det faktum att folk vill ha den, har väckt vårt intresse. Av 

det som sagts ovan är det rimligt att tro att en individ som är provanställd eller visstidsanställd 

förändrar och anpassar sitt beteende för att i större utsträckning lyckas få en tillsvidareanställ-

ning. Om detta är fallet, så måste vi fråga oss om provanställningen som anställningsform blir 

överflödig?  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför företag har provanställning och om 

anställda och chefer anser att individer beter sig eller handlar annorlunda som provanställda 

för att öka sina chanser att få en tillsvidareanställning, vilket skulle betyda att det blir föränd-

ringar i individens beteende efter att de blivit tillsvidareanställd. Vi vill också undersöka om 

det kan finnas problem för arbetsgivaren och arbetstagaren med denna anställningsform med 

anledning av individens handlande och beteende? Syftet leder till följande frågeställningar:  

1. Varför har företag provanställningar? 

2. Förändras individers beteende och handlande då en provanställning övergår till en 

tillsvidareanställning? 

3. Kan provanställningens syfte vara ett problem för anställda och arbetsgivare? 

Avgränsningar 
Vad det gäller beteende och handlande så ska dessa begrepp ses som ganska individuella. Det 

kan till exempel handla om att individen under sin provanställning inte är sjuk lika ofta eller 

att hon eller han kanske inte vågar säga vad de tycker. Det kan handla om att individen ratio-

nellt beter sig olika men också att individen blir tryggare och då vågar säga eller tycka mer.  

Vi har inte undersökt beteende hos de som fått en tillsvidareanställning direkt och kan därmed 

inte göra några jämförelser med provanställ. 

Bakgrundsfaktorer som till exempel kön, utbildning, civilstatus med mera kan också påverka 

individens beteende och möjligheter, detta är inget vi har tittat närmre på i denna studie även 

om det nämns. 

Vi har inte heller tittade på de som varit provanställda men vars anställning avslutats i förtid 

eller inte övergått i en tillsvidareanställning. 
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Vikariat och allmän visstidsanställning nämns flera gånger i studien och vi för ett resonemang 

om att dessa även kan ses som en provanställning och de att anställda anpassar sitt beteende 

på liknande sätt även vid dessa anställningsformer. Det är dock bara de som är provanställda 

eller de som har varit det men nu har fått en tillsvidareanställning, som ingår i denna studie. 

En ökande flexibilitet i arbetsmarknad är även vanligt i ett internationellt perspektiv, det är 

dock svårt att göra en jämförelse med andra länder på grund av stora olikheter i arbetsmark-

nadsrelationer och anställningsförhållanden, vi lägger därmed fokus enbart på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Disposition 
Nedan beskrivs anställningsformerna enligt LAS. I uppsatsen teoridel inleder vi med en 

beskrivning hur den svenska arbetsmarknaden förändrats de senaste 20-30 åren. Därefter 

diskuteras varför en organisation kan tänka sig använda prov- eller visstidsanställning samt 

om det går att se uppfattningen om LAS och dess negativa effekter som en rationaliserad myt. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av varför och hur individer kan förändra sitt beteende. 

Efter teorin beskrivs vår metod som utförts genom 12 kvalitativa intervjuer med chefer, 

tillsvidareanställda och provanställda.  Detta redovisar vi sedan i resultatdelen. Vi kommer 

därefter in på diskussionen av resultatet. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning.  

Anställningsformer enligt LAS5

För att läsarna bättre ska förstå denna studie vill vi i detta stycke förklara vad som styr vilka 

anställningsformer en arbetsgivare har att välja på då hon eller han nyanställer. 

Oftast är det arbetsgivarens behov av arbetskraft styr anställningens form och varaktighet men 

detta påverkas av utbudet och efterfrågan på arbete och arbetskraft. Då en arbetsgivare står 

inför ett utökat behov av arbetskraft kan hon eller han till exempel välja mellan att nyanställa, 

att ändra tjänstgöringsgrad för anställda eller att hyra in personal. Vilken anställningsform 

som ska användas vid rekryteringen beror mestadels på karaktären på det arbete som ska till-

sättas. Om arbetsgivaren bedömer att behovet av arbetskraft kommer att vara långvarigt och 

att anställning ska ske, utgör valet av anställningsform en viktig del av beslutet.  

                                                      
5 Där inget annat anges bygger hela detta avsnitt på Iseskog (2008) referensverk för området.  
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Lagen om anställningsskydd 

En arbetsgivare som ska genomföra en rekrytering har framförallt en lag som hon eller han 

måste följa, Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS finns det två former av 

anställningar: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning6. LAS utgår från att tills-

vidareanställning är den anställningsformen som ska gälla i första hand. Detta innebär att tids-

begränsade anställningar är ett undantag i lagens mening och endast ska förekomma i speci-

fika situationer. Det finns dispositiva delar i LAS, vilket innebär att andra skrivningar får 

förekomma i ett gällande kollektivavtal, sådana skrivningar går dock inte denna studie in på. 

Tillsvidareanställning 

Enligt grundregeln (LAS § 4) gäller ett anställningsavtal tills vidare om inte det står klart och 

tydligt att det är tidsbegränsat eller om inte arbetsgivaren kan bevisa att avtalet inte gäller tills 

vidare. En tillsvidareanställning innebär att när anställningsavtalet träffas mellan parterna vet 

ingen av dem när anställningen kommer att upphöra utan den löper vidare. Arbetstagaren kan 

avsluta en tillsvidareanställning genom att säga upp sig på egen begäran och arbetsgivaren 

kan också säga upp en anställd. Uppsägningstidens längd regleras i LAS. Detta ger ett ökat 

skydd för den som är tillsvidareanställd jämfört med tidsbegränsat anställda. En tillsvidare-

anställning ger även ett större skydd då en arbetsgivare måste ha en saklig grund för att säga 

upp den anställde till skillnad mot en provanställning (se nedan). 

Provanställning och tidsbegränsad anställning 

LAS § 5 beskriver i vilka fall en arbetsgivare får göra avsteg från huvudregeln att en anställ-

ning ska vara tillsvidare. Anställningen är då en tidsbegränsad anställning, även kallad viss-

tidsanställning, och anställningsformen kan då bland annat vara vikariat eller allmän visstids-

anställning.   

LAS § 6 reglerar hur en arbetsgivare får använda sig av provanställningar, som får före-

komma under en prövotid av högst sex månader. För att prövotiden ska vara tillåten måste det 

finnas ett prövobehov från arbetsgivarens sida. Den vanligaste situationen är att arbetsgivaren 

inte känner arbetssökanden så bra och därför bedömer att hon eller han behöver pröva honom 

eller henne under en tid, framför allt vad gäller kompetensen att klara arbetsuppgifterna. Om 

prövobehov saknas, till exempel därför att arbetstagaren redan är prövad hos samma arbets-

givare som vikarie, är provanställningen inte tillåten.  

                                                      
6 Tidsbegränsade anställningar kallas även visstidsanställningar 
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Grundtanken med en provanställning är att den ska övergå i en tillsvidareanställning när 

prövotiden går ut. Under provanställningsperioden har både parterna rätt att avbryta anställ-

ningen i förtid utan att vara skyldiga att ange ett skäl. Arbetsgivarens beslut att avbryta 

anställningen kan inte prövas rättsligt enligt LAS men om arbetstagaren anser att de fått sluta 

på grund av diskriminering kan hon eller han åberopa diskrimineringslagarna och stämma 

arbetsgivaren.  

Då LAS började gälla 1974 kunde endast företag med kollektivavtal använda sig av provan-

ställningar. Detta ändrades 1982 så att LAS i princip fick sin nuvarande skrivning i de delar 

som gäller provanställningar, även om det under några år på 1990-talet var tillåtet att provan-

ställningen var max 12 månader. Fortfarande kan kollektivavtal innehålla skrivningar om när 

en arbetsgivare får använda sig av provanställningar. (Iseskog 2007). 

Vikariat och allmän visstidsanställning7

Är en arbetstagare fysiskt frånvarande exempelvis på grund av sjukdom, föräldraledighet eller 

studieledighet kan en arbetsgivare anställa en vikarie för den person som är frånvarande. 

Personen som vikarierar utför den frånvarande arbetstagarens arbetsuppgifter under tiden. 

Huvudregeln är att vikariatet ska vara äkta, det vill säga att det finns en anknytning mellan de 

arbetsuppgifter som den frånvarande personen vanligtvis har och de arbetsuppgifter som ut-

förs av vikarien. Vikariatet upphör när den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka till sin 

tjänst, men ibland kan det förekomma viss överlappning om arbetstagaren har varit ledig en 

längre tid.  

Allmän visstidsanställning (AVA) trädde i kraft den 1 juli 2007. AVA skiljer sig från de andra 

formerna av tidsbegränsade anställningar i den mån att arbetsgivaren kan ha vilket skäl som 

helst för att anställa en person under en viss tid. Det krävs till exempel ingen frånvarande 

person för att en arbetsgivare ska kunna anställa en arbetstagare i AVA. AVA ersatte det som 

tidigare hette överenskommen visstidsanställning (ÖVA). ÖVA var begränsad till max fem 

anställningar samtidigt hos en juridisk person (Iseskog 2007). 

En arbetsgivare får bara ha en person anställd på vikariat eller AVA i max två år under en 

femårsperiod, därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Har en 

anställd varit anställd som vikarie eller haft en AVA och anställningen har övergått i en tills-

                                                      
7 I denna studie nämns vikariat, allmän visstids- och provanställning, men LAS innehåller även fler 

tidsbegränsade anställningsformer.  
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vidareanställning efter två år. Det brukar då i allmänt tal beskrivas som att den personen har 

blivit ”inlasad”. 

Intermittent och inhyrd arbetskraft 

Förutom tillsvidare- eller tidsbegränsade anställningar kan en arbetsgivare välja att anställa en 

arbetstagare intermittent eller hyra in arbetskraft från ett bemanningsföretag.  

Intermittent anställning, det som även kallas timanställning, är inte någon lagreglerad anställ-

ningsform, därför brukar dess form och villkor regleras i kollektivavtal. En intermittent 

anställning kan vara både en tidsbegränsad anställning som gäller för varje tillfälle som 

arbetstagaren utför ett arbete och en tillsvidareanställning då arbetstagaren har en oregel-

bunden tjänstgöringsgrad. Oftast används timanställning för de anställda som rings in då 

behov uppstår tillfälligt. 

En arbetsgivare som vill öka arbetskraften kan även välja att hyra in personal från ett beman-

ningsföretag eller kontraktera en entreprenör. Arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldig-

het enligt 38-40 §§ Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) vid entreprenad 

eller inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag, vilket innebär att arbetsgivaren måste 

förhandla med den fackliga organisation med vilken hon eller han har kollektivavtal. Inhyr-

ning av arbetskraft blir ett affärsmässigt avtal mellan företaget och bemanningsföretaget. 

Detta regleras inte av någon arbetsrättslig lag. 

Teori 

Följande teoriavsnitt är en grund för att förstå och förklara provanställningen och individers 

agerande i relation till den som fenomen. Vi utgår från förändringarna de senaste 20-30 åren 

på den svenska arbetsmarknaden, som gått från att ha varit ganska stabil och säker, till flex-

ibel och osäker, samt vilka konsekvenser detta fått för organisationer och individer när det 

gäller anställningsförhållandena. Detta får även konsekvenser för anställningsformerna i sig, 

för även om tillsvidareanställningen är sig lik så är den inte atomistisk. Tillsvidareanställ-

ningen verkar i ett samhälle som delvis har förändrats och därför bör den ses som relationell 

till den övriga kontexten, som till exempel vilken arbetslöshetsnivå är. Därefter diskuteras 

varför organisationer kan tänkas välja prov- och visstidsanställningar. Teorin avslutas med 
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resonemang om varför en individ kan tänkas förändra sitt beteende. Förutom teorier för vi 

även empiriska resonemang.  

Flexibelt – stabilt – flexibelt  
Sennett (2006) skriver om hur byråkratin skapade en stabil struktur. Kring slutet av 1800-talet 

var anställningsförhållandena osäkra för individen och företagen dåligt organiserade och 

därför ostabila och kollapsade ofta. Räddningen var enligt Sennett att företagen anammade de 

militära organisationsmodellerna på kapitalismen. Organisationen blev då allt mer som en 

militär organisation där alla hade sin plats, den blir byråkratisk. Detta skulle sedan även 

komma att gälla andra områden som staten och välfärden. Kalleberg (2008)8 visar på samma 

resultat genom att demonstrera med en pendel hur 1800-talet fram till 1930 kännetecknades 

av en flexibel men osäker ekonomi; en stabil reglerad ekonomi från 1930-1970 men därefter 

en mer osäker ekonomi igen. Detta kan jämföra med den svenska arbetsmarknaden: Saltsjö-

badsavtalet skrivs under av arbetsmarknadens parter, SAF och LO, 1938, och den Svenska 

modellen och den svenska välfärdsstaten växer fram. En stor industriell ekonomi blomstrar 

fram till slutet av 60-talet då även en offentlig sektor växer fram. Lönerna förhandlas centralt 

mellan LO och SAF och arbetslösheten är låg (Lundh 2002, Nycander 2008).  

I slutet av 1900-talet sker en del ekonomiska förändringar eller strukturomvandlingar av det 

ekonomiska systemet (Sennett, 2006, Lundh, 2002, Kalleberg, 2008, Ekstedt et al, 2006) 

vilket bidrar till ökade krav på flexibilitet. Sennett (2006) menar att ett stort kapitalöverskott 

släpptes löst med Bretton Woods-avtalets upplösande, vilket gjorde att investeringar runt om i 

världen ökade. De nya investerarna ville också ha snabb utdelning på sin investering, det 

otåliga kapitalet, vilket också betydde att de tittade på aktiekurser jämfört med aktieåter-

bäring. Dessa två, frigjort kapital och krav på snabba vinster har satt press på företagen. Nu 

var det nödvändigt att företagen kunde visa upp sig som flexibla, dynamiska företag även om 

de hade fungerat bra förut. En tredje orsak (som han pekade på) är den tekniska utvecklingen, 

som gör att företagen kan minska sin organisation, de behöver alltså inte lika stor personal-

styrka. Lundh (2002) menar att Sverige får en högre internationell konkurrens som gör att 

företag började resonera kring att ta fram produkter med en hög kvalitet, anpassade efter 

kundens önskemål som gjorde att de började med magra organisationer, som innebar korta 

ledtider, lagerlös produktion med slimmade personalstyrkor.  

                                                      
8 Ska noteras att författaren gör sin jämförelse genom att titta på USA. 
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Förändringarna som skett påverkar individen. Anställda är inte längre heltidsanställd på ett 

och samma företag under sin tid som förvärvsarbetare (Kalleberg, 2000). Ett flexibelt företag 

kan till exempel ha en kärna av anställda med bra förhållanden, samt andra anställda som har 

sämre villkor och som ska kunna ställa upp när det behövs (Lundh, 2002). En individ kanske 

då får nöja sig med tillfälliga anställningar under en lång tid innan hon eller han kan få en 

tillsvidareanställning. Andra kommer aldrig få en tillsvidareanställning. 

Brewster et al (2001) menar att flexibla anställningar har många fördelar för företag då det 

reducerar risker och kostnader. Företag kan expandera eller minska sin personalstyrka efter 

efterfrågan på marknaden. Dessa risker förs då snarare över till individen. Att ge arbetstagare 

en allmän visstidsanställning kan vara ett sätt att reducera risker då företaget då kan anställa 

efter det ekonomiska läget.  

Ett liknande resonemang har Kantelius (2009) som i en delvis omarbetad version av 

Atkinsons kärna-periferimodell visar på en kärna med chefer, yrkesmän, specialister som har 

bra anställningskontrakt och inte lätt går att hyra in, jämfört med annan arbetskraft som inte 

har lika mycket kunskap och som anställs på tillfälliga kontrakt. I Aronsson et al (2000), 

hävdas det att en sådan centrum-periferistrukur existerar idag på den svenska arbetsmark-

naden. Till exempel fann forskarna att behovsanställda9 var utsatt för en större risk för ohälsa 

och hade mindre chans till utvecklingsgenererande utbildning.  

Bernhard-Oettel (2008) menar dock att hur individer påverkas av temporära anställnings-

former beror på hur involverade de är i sitt arbete. Hon kommer fram till att temporära arbets-

förhållanden kan vara mer problematiska för de som dessutom inte vill bli särskilt involverade 

i sitt arbete, low work involment. Hon menar dock att dessa ändå kan känna sig tvungna att 

lägga in extra mycket energi för att få fortsatt arbete och senare en fast anställning. Bernasek 

och Kinnear (1999) finner också att bakgrundsvariabler kan påverka om en individ vill ha en 

fastare anställningsform eller inte. De fann i sin studie att icke-vita, gifta och högutbildade 

ville ha fastare anställningsformer.  

Vi har i detta teoriavsnitt lagt grunden för diskussion om ökad flexibilitet och otrygghet och 

därmed diskussion om provanställningens ökning och individers vilja att ha tillsvidareanställ-

ning. Att arbetsmarknaden har gått från ett relativt stabilt, byråkratiskt system till ett mer flex-

ibelt. Det kan alltid diskuteras hur mycket som är nytt, då mycket är sig likt (Ahrne, 2002). 

Men vissa saker går kanske att förnimma. Den strukturella arbetslösheten har ökat, den har 

                                                      
9 Jämför med dagens Allmän visstidsanställning. 
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inte varit under 4 % de senaste 20 åren. Antalet anställda med tidsbegränsade anställnings-

former har ökat, även om tillsvidareanställningen idag fortfarande är den vanligaste. På den 

Svenska arbetsmarknaden försöker just nu Svenskt näringsliv10 och LO förhandlar om ett nytt 

Saltsjöbadsavtal som ska passa in enligt de rådande ekonomiska förhållandena (Nycander, 

2008). 

Om vi ska tro på teorierna kring den nya flexibla ekonomin och genom empirin så är en tills-

vidareanställning att föredra för anställda. I en tid av osäkrare anställningsförhållanden, större 

strukturell arbetslöshet är den en bra försäkring. Om denna anställningsform ses i relation till 

kontexten så går det att säga att den har ökat i värde, en sorts appreciering. 

Varför väljer en organisation prov- eller visstids-
anställningar 
Även om det i förra avsnittet började gå att ana varför en individ vill ha en tillsvidareanställ-

ning samt varför en organisation skulle vilja ge mer flexibla anställningsformer, bör inte de 

flexibla anställningsförhållandena förstås som något som tillkommer för att de är funktionella 

för den nya arbetsmarknaden. Följande avsnitt är ett resonemang varför en arbetsgivare kan 

tänkas ge en arbetare en prov- eller visstidsanställning. 

En möjlig förklaring kan vara att förstå det här i ett maktperspektiv. Richard Emerson form-

ulerar maktperspektivet enligt följande (Ahrne och Hedström 1999): A:s makt över B beror på 

B:s beroende av A. A kan då ses som en organisation som kan ge en anställning åt individen 

B. Beroende på det rådande ekonomiska läget kommer beroendet mellan dessa två vara olika 

och därmed också makten. Med det rådande ekonomina läget, med flexibel arbetsmarknad, 

högre arbetslöshet ökar individers beroende av att en organisation kan ge dem ett jobb. Det är 

då intuitivt, att organisationer kan erbjuda anställningsformer som passar dem. Individerna har 

inte lika mycket att säga till om och därför måste de acceptera prov- eller visstidsanställ-

ningar. En arbetsgivare kan eventuellt välja att ge flexiblare anställningsförhållanden i stället 

för en direkt tillsvidareanställning, bara för att de kan göra det.  

Kontraktsteorin (Agency-teorin) fokuserar på hur någon (en huvudman) vill få något utfört 

och en exekutiv som kan utföra detta (Ahrne, Hedström 1999). Problemet är om huvud-

mannen kan vara säker på att till exempel exekutive verkligen genomför sitt åtagande? I 

kontraktsteorin har man ackordarbetet som exempel, som gör att huvudmannen kan vara säker 

                                                      
10 Tidigare Svenska arbetsgivarorganisationen, SAF. 
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på att exekutiven genomför sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt. Båda har då intresse att 

ett arbete utförs så bra som möjligt. Eftersom arbetsgivaren inte vet hur arbetstagaren är som 

person kan arbetsgivaren till exempel ge den anställde en provanställning eller allmän viss-

tidsanställning. Detta gör att arbetstagarna vet att de kan förlora sin anställning om hon eller 

han inte lever upp till de villkor som ges till honom eller henne. Provanställningen kan då ses 

som en sorts övervakningslogik som gör att huvudmannen kan vara mer säker på att hans 

exekutiv genomför sina uppgifter. Provanställningen gör att arbetsgivaren och arbetstagaren 

får intresse av att utföra arbetet så bra som möjligt.  

Wheeler och Buckley (2000) resonerar kring något liknande. Det faktum att temporära 

arbetare är vanligt i organisationer just nu leder till att företagen måste motivera tillfälliga 

anställda på ett annat sätt än de som är fast anställda. De menar att en chef kan motivera den 

tillfälligt anställda genom att belöna hårt arbete med en fast tjänst. Detta kan jämföras med en 

individ som blir provanställd inom en organisation i Sverige där ett bra arbete belönas med en 

tillsvidareanställning. Huvudmannen kan alltså ge exekutiven ett löfte om en tillsvidarean-

ställning. Det är också vad en provanställning är, den ger arbetstagaren en chans att få komma 

in från periferin. En inbjudan till kärnan av organisationen. Huvudmannen kan alltså använda 

provanställningen som incitament och därmed vara säker på att arbetstagaren, exekutiven, 

utför sina uppgifter. Om det finns övervakningsfördelar med provanställningen och den är ett 

positivt incitament för arbetstagaren, går det att förstå varför organisationer väljer den och att 

det blir något av en norm. Det blir en sorts rationell myt om hur arbetsgivaren ska anställa.  

Ovan baseras på att den fasta anställningen är sämst för arbetsgivaren, särskilt från ett makt-

perspektiv. Men kan förståelsen av LAS vara annorlunda än lagens egentliga skrivelse och 

rättspraxis? Ahlberg et al (2006) skriver att LAS kan förmodligen upplevas som krångligare 

eller svårare än vad den faktiskt är och att den kanske inte ger så mycket skydd som anställda 

hoppas. Nyinstitutionell teori menar att institutioner kan förstås som rationella myter (Meyer 

& Rowan, 1977). Det betyder att till exempel en organisation handlar på ett sätt som de tror är 

rationellt, snarare än vad som verkligen är fallet. I detta sammanhang kan det då tänkas att det 

vuxit fram myter kring tillsvidareanställningen: att LAS skulle göra det svårare för arbetsgiv-

aren att säga upp anställda än vad det faktiskt är eller att den innehåller krångliga turordnings-

regler samt att den blir rutin, men att ingen reflekterar inte över detta. Konsekvenserna blir att 

företagen undviker att använda tillsvidareanställningen och väljer istället andra anställnings-

former, till exempel enligt resonemanget kring kontraktsteorin. Detta genom en rationell myt 

om att detta skulle var ett bättre alternativ. På en mer flexibel arbetsmarknad förstås alltså 
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LAS som trög och företagen väljer därför bort den. Det skulle i så fall delvis förklara varför 

tillsvidareanställningen som anställningsform gått tillbaka och varför företagen istället 

använder en provanställning eller allmän visstidsanställning.  

Varför förändrar individen sitt beteende? 
I den här sista delen av teoriavsnittet kommer vi diskutera varför och hur individen kan tänkas 

förändra sitt beteende mellan provanställning och tillsvidareanställning. Vi diskuterar kring 

två synsätt: rationell handlingsteori och individen som en social varelse i sampel med andra.  

Rationell handlingsteori är främst en ekonomisk teori men den har också varit aktuell inom 

sociologin (Hedström, 2009). Becker (1993) menar att individer maximerar sitt välstånd som 

de uppfattar den, till exempel altruistiskt, lojalt eller en tillsvidareanställning. Individerna 

förväntas också vara framsynta. Detta kan appliceras på individen som får en prov- eller viss-

tidsanställning. Individer bör rationellt föredra tillsvidareanställning före andra anställnings-

former då den ger ökad trygghet, bättre möjligheter till banklån med mera. Han eller hon vet 

också, eller tror i alla fall, att vissa typer av handlande ökar chansen för att de ska få tills-

vidareanställningen. De kan alltså tolka arbetsgivarens preferenser. Att till exempel söka 

ledigt är inte så bra som provanställd då det kan ge fel signaler till arbetsgivaren och därför 

avstår arbetstagaren från att vara ledig, under provanställningen.  

För att förstå hur en individ rationellt funderar kring sina val men också för att förstå hur 

individen beter sig i ett socialt samspel med de övriga i en organisation så kan också begrepp 

från sociologen Erving Goffman hjälp oss. Intrycksstyrning är något som är central hos 

Goffman (Andersen, 2007). Det handlar om att individen försöker styra den bild som andra 

får av honom. Individen som till exempel är provanställd vill att organisationen ska få den 

bild av honom eller henne som individen tror stämmer med organisationens synsätt. Två 

begrepp som Goffman använder sig av är front stage och back stage. Uppe på scenen blir in-

trycksstyrningen viktig. Uppe på den ”synliga scenen” vill individen visa sina bästa sidor och 

dölja andra. För en individ som är ny på arbetsplatsen oavsett anställningsformen men mer vid 

en provanställning kan det vara extra viktigt i början. Om individen är sjuk, så kan det tänkas 

att hon eller han försöker dölja detta. De tar ett par Alvedon och kämpar på som om de var 

helt friskt. Individen försöker också klä sig på ett sätt som matchar de andra i organisationen. 

De anställda framför också de åsikter som uppfattas som legitima i organisationen medan de 

lämnar andra åsikter ”back stage”.  
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Provanställning? 

I detta teoriavsnitt kan vi börja få några olika idéer om varför vissa anställningsformer ökat på 

senare tid, och varför en individ kan tänkas förändra sitt beteende vid vissa anställnings-

former. Det leder till diskussionen om den tredje frågeställning, vilka problem kan finnas med 

provanställningen som anställningsform. För om provanställningen delvis ska testa arbetstag-

aren som kanske kommer att förändra sitt beteende, så urholkas den väl? Det finns en studie 

som belyser det här resonemanget. Det är (Ichino, 2004) som tittar på individer i en Italiensk 

bank. Italien har ett strängt anställningsskydd för arbetarna, dock inte under de första tre 

månaderna, vilket vi jämför med en svensk provanställning. Författarna fann, trots att de kon-

stanthållit för ett antal variabler som till exempel årstider, att de nyanställda blev mer från-

varande när de fick anställningsskydd.  

Metod 

Eftersom vi vill veta hur individer uppfattar sin situation på arbetsmarknaden och hur de 

handlar och beter sig så är det enklast att fråga dem (Kvale, 1997). För att försöka förstå de 

intervjuades syn har vi därför använt oss av den kvalitativa metoden.  

Urval 
För att få tag i lämpliga respondenter har vi använt oss av snöbollsurval (Bryman, 2006) och 

därmed varit pragmatiska genom att fråga vänner och andra bekanta om de kände några som 

passade in på vårt urval av respondenter. Idén var att försöka få en så heterogen grupp av 

respondenter som möjligt för att uppnå spridning från olika delar av arbetsmarknaden och 

detta har vi till viss del uppfyllt.  

Hur länge ska en tillsvidareanställd ha varit tillsvidareanställd? Den frågan har vi funderat på 

en del och kommit fram till den inte bör ha gått längre än två år. Motivet till detta är att de 

skulle ha provanställning relativt färskt i minnet. När det gäller provanställda ställdes krav på 

att ska ha arbetat minst två månader, för att kunna ha erfarenhet av det nya arbetet. Kraven på 

cheferna har varit att de ska ha varit med vid rekryteringar och ha daglig personalkontakt. 

Dessa krav har vi haft för att det ska kunna beskriva beteendeförändringar då någon övergått i 

tillsvidareanställning. 
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Intervjumall 
Utifrån våra frågeställningar skapade vi en intervjumall. Den blev strukturerad efter olika 

teman som var ganska öppna till sin form vilket gjorde att vi fick relativt öppna tematiska 

intervjuer. Detta gjorde att vi enkelt kunde ställa följdfrågor.  

Exempel på teman är: 

• Anställningsformer; Här undersöktes hur och varför ett företag använde 

provanställning och övriga anställningsformer. 

• Beteendeförändring; Hade företagets val av anställningsform någon påverkan på de 

anställdas och hur visade den sig i så fall. Som underteman till beteendeförändringar 

hade vi till exempel produktiv och sociala förändringar och om det var positiva eller 

negativa.  

Genomförande 
Intervjuerna har genomförts med tolv personer. Respondenterna hade antingen en provanställ-

ning nu, en provanställning som övergått i en tillsvidareanställning eller var chefer.  

De tolv intervjuer spelades in på band som sedan transkriberades ordagrant. Intervjuerna som 

var mellan 20 och 30 minuter vardera följde intervjuguides teman. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefon, sex gjordes i hemmamiljö, två gjordes på respondentens arbets-

platser, en på ett kafé och en i ett studierum på ett bibliotek. Vi delade upp intervjuerna 

mellan oss så att vi fick lika många. De olika kategorierna på respondenterna delades också 

upp lika.  

Analys av det empiriska materialet 
Den tematiska intervjuguiden låg som grund för den kodningen som gjordes av materialet. 

Eftersom vi hade förvalda teman blev materialet till viss det förkodat. Vi läste bådas inter-

vjuer flera gånger och hittade mönster som har hjälpt oss besvara våra frågeställningar. Detta 

har gett oss resultatet i denna uppsats. 

Etiska överväganden  
Under hela arbetet med uppsatsen har de etiska övervägandena varit viktiga för oss att följa. 

Vi har informerat respondenterna innan intervjuerna om vetenskapsrådets fyra forsknings-
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etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet). Att fråga någon om deras beteende kan vara känsligt, 

därför blev konfidentialitetskravet särkskilt viktigt. 

Begränsningar 
Eftersom det är en kvalitativ studie så går det givetvis inte att göra några generaliseringar som 

i en kvantitativ studie (Bryman, 2006). Möjligen kan man med hjälp av de teorier vi har 

använt ändå kunna göra vissa generaliseringar.  

Eftersom de utsagor som våra respondenter har lämnat i intervjuerna till stor del är subjektiva 

går det inte att nå fullständig objektivitet eller att fristående kontrollera dem. När flera respon-

denter använder samma utryck, som till exempel att de då det är tillsvidareanställda ”vågar 

tycka mer”, kan vi inte säga eller kontrollera att de talar om samma ska. Det finns så att säga 

inget facit eller mall där sådana uttryck går att jämföra. Om vi hade använt oss av deltagande 

observationer hade detta kanske varit lättare att kontrollera.   

En person kan även sägas ha olika ”jag”, beroende på vilken kontext hon eller han just nu 

befinner sig i. Avvikande situationer kan leda till att individen visar ett flertal ”jag” vid olika 

tillfällen och i andra sammanhang.  

Dock tror vi att denna studie hade varit svår att göra på annat sätt. 

Om vi hade använt oss av en etnografisk metod och gjort en undersökning på en och samma 

arbetsplats och där följt flera provanställda så hade vi bättre kunnat se hur de förändrar ett 

specifikt beteende och hur chefer reagerade på detta.  

Resultat 

Vi redovisar resultatet enligt våra frågeställningar. Till att börja med kommer två teman som 

inte direkt hänger ihop med våra frågeställningar men som kan vara bra att gå igenom. Efter 

det följer en redovisning om varför man har provanställning och sedan om individer kan 

tänkas förställa sig. Vår tredje frågeställning kommer främst att diskuteras och redovisas i 

diskussionen.   
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Respondent 
Intervjupersonerna (ip) i denna studie är: 

De fyra provanställd som har intervjuats arbetar med, kommunikation i en välgörenhets-

organisation (ip Prov1), assistent på ett headhuntingföretag (ip Prov2), telefonförsäljare (ip 

Prov3), kassörska i en stor livsmedelsbutik (ip Prov4). Ålder på respondenterna är mellan 19 

och 27 år och de har varit provanställda i minst 2 månader. Tre kvinnor och en man. 

Av de fyra som nu är tillsvidareanställda olika yrken, IT-konsult (ip Tillsvidare1), butikschef 

(ip Tillsvidare2), programmerare (ip Tillsvidare3) samt säljare på ett bemanningsföretag (ip 

Tillsvidare4). Deras ålder är från 26 till 46 år och det är inte mer än 2 år sedan någon av dem 

var provanställda. En kvinna och tre män.  

Chefer är från fyra olika typer av företag, kommunalt sjukhem (ip Chef1), centrallager inom 

livsmedelindustrin(ip Chef2), detaljhandelsföretag men kosmetika (ip Chef3) och resebyrå (ip 

Chef4). Respondenterna är mellan 39 och 47 år, har dagligt personalansvar och deltar i alla 

rekryteringar. Två kvinnor och två män. 

Bakgrundsfaktorer 

Innan vi går i på resultatet som mer motsvarar våra frågeställningar vill vi nämna att det kan 

finnas bakgrundsfaktorer som påverkar hur individerna beter sig. Dessa kan bland annat vara 

tidigare erfarenheter, ålder, tidigare provanställningar, första anställningen med mera.  

Bland annat de som är lite äldre och därmed haft fler provanställning tidigare uppger att de 

inte förändrar sitt beteende, en respondent säger: 

Kanske när jag var jätteung att man var en liten mes. Och kanske var så här main 

stream och gjorde det man var tillsagd och lite till… Utan att säga någonting… Så 

kan det ju ha varit … men nu är man ju så gammal, så nu känner man, näe, jag kan 

inte sitta och inte tycka någonting utan att säga det, det blir ju konstigt.(ip 

Tillsvidare2) 

De yngre respondenterna upplever att de inte har så stor erfarenhet från arbetsmarknaden och 

att detta kan vara en av orsakerna till beteendeförändringar. En respondent säger: 

Det här var ju mitt första riktiga jobb också… hade man haft 25års erfarenhet hade 

det kanske varit annorlunda. I det fallet som ny hade man kanske redan från början 

haft ett bättre självförtroende. (ip Tillsvidare1) 
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Skillnader hos en individ mellan en prov- och en tillsvidareanställning kan alltså bero på 

bakgrundsfaktorer som finns hos individen.  

Nyanställda 
Undersökningen visar att de flesta av respondenterna upplever att beteendeförändringar även 

kan komma av att de anställa blir ”varma i kläderna” och att som nyanställd på en ny arbets-

plast alltid vill en anställd framstå som produktiv. Detta gör att de anställda efter ett tag vågar 

säga vad de tycker och tänker i större utsträckning, oavsett vilken anställningsform de har. En 

respondent säger: 

Man vill ju.. är man ny så vill man ju hur som visa vad man går för… (ip 

Tillsvidare3) 

En annan respondent säger: 

fast när man är ny vill man ju samtidigt alltid visa upp sig på något vis… så det har 

väl kanske inte bara med provanställningen att göra... (ip Tillsvidare1) 

En tredje respondent säger: 

I början så… det är ju alltid så att man vill ju alltid när man får ett nytt jobb visa 

framfötterna och visa liksom att jag kan det här, jag vill ju fortsätta. (ip Prov2) 

En chef säger: 

Dom gör oftast ett bättre jobb efter det att provanställningen har gått ut. Sen om det 

är för att de är varma i kläderna eller för att dom tycker att det är roligare att 

komma till jobbet för att de känner sig säkrare det… det törs jag inte svara på. (ip 

Chef4) 

Det verkar också intuitivt att den som är ny vill ge ”allt” och visa vem hon eller han är och att 

de kanske är mer blyg i början. Av det ovan sagda så vill vi betona att alla beteendeföränd-

ringar inte kan ”bindas” till just provanställningen. Men även om en beteendeförändring beror 

på att en individ helt enkelt är ny, så kan även det problematisera provanställningen som 

anställningsform.  Detta kommer att diskuteras mer utförligt i diskussionsdelen.  

Varför en provanställning? 
Vad anser anställda och chefer vara anledning till en provanställning, hur vanligt är det och 

vilka får det? Detta kommer att diskuteras nedan.  
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Ingen av de chefer som intervjuats ger en tillsvidareanställning direkt vid en nyanställning. 

Den föregås vanligtvis av en provanställning. Men det verkar som visstidsanställningarna 

också kan fungera som en provanställning, även om den inte är det i juridisk mening. Det är 

en förtäckt sådan. En chef säger till exempel  

För det mesta så blir det ett vikariat. Är det någon som redan är ”känd” i 

kommunen så kan det ju bli en tillsvidare. Det är sådana som har jobbat som 

timanställd och så där. (ip Chef1) 

Detta visar att de inom organisationen inte har provanställningar men att de trots detta inte ger 

tillsvidareanställningar direkt. Istället kan det vara en individ som gått på ett vikariat som 

sedan blir tillsvidareanställd. En visstidsanställd kunde också få en tillsvidareanställning 

direkt om hon eller han blivit prövad tidigare till exempel som vikarie tidigare.  

I ett annat företag menar chefen att de använder sig av ett flertal olika tidsbegränsade anställ-

ning då de nyanställer som i princip används istället för provanställning. Citatet nedan är 

långt, men innehåller flera skäl till varför företaget använder olika anställningsformer. För det 

första använder företaget olika anställningsformer parallellt. Ingen får heller en tillsvidare-

anställning direkt utan de prövas alltid genom en annan anställningsform först. Den anställ-

ningsform som ges är inte kopplat till verksamhetens behov, utan beror snarare på den anställ-

des bakgrund. Respondenten resonerar även kring hur företaget bedömer de nyanställda som 

har AVA. De som har fast anställning hos en annan arbetsgivare kan kräva bättre villkor och 

de blir då provanställda. Detta kan jämföras med maktperspektivet i teoriavsnittet - arbetsgiv-

aren verkar ge olika anställningsformer delvis beroende på individens situation. Respondenten 

säger till exempel att företaget inte kan ge en AVA till någon som är tillsvidareanställd på ett 

annat företag, för det accepterar inte individen. Respondent säger: 

Provanställning och så har vi visstidsanställning och vikariat. Tidsbestämda 

vikariat. […]Visstidsanställda blir oftast det som inte har tidigare vana från 

branschen eller som får sitt första jobb. […]Dom får tre månaders… till att börja 

med. Och oftast förlängs det med tre månader till. Allmän visstidsanställning alltså. 

… efter sex månader … då är det egentligen ingen idé att fortsätta med dom. Förut 

så var det en del som var kvar i ett år. Men det var bara för att … vi låg dåligt till 

med personal och då… ”jo men dom där är ganska ok”. Men inte tillräckligt bra att 

få fast. Nu har vi mer över gått till att… Funkar de inte efter sex månader … funkar 

de efter sex månader så får de ju en fast anställning direkt … istället. Så det är ju 

egentligen istället för provanställning. […]Det är dom som kommer från … som har 
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fast jobb… de som vi vill ha. Alltså, vi är intresserade av dem, men de har ett fast 

jobb och vi erbjuder dem en provanställning. För att dom ska… komma till oss. De 

vill inte säga upp sig för att få en visstidsanställning. (ip Chef2)   

I undersökningen har det även visat sig att företagen använder bemanningsföretag och att 

inhyrning av personal kan leda till tillsvidareanställning, respondent säger: 

Vi har ett inhyrningsföretag och har de då varit … jobbat hos oss via 

inhyrningsföretaget i sex månader då får de en fast anställning på en gång. När de 

går över till oss. De får tillgodoräkna sig… som om det var en provanställning då… 

(ip Chef2) 

Det kan alltså jämföras med resonemanget ovan. En tillsvidareanställning ges inte direkt utan 

arbetstagaren får någon annan anställningsform först. Även om det inte är en provanställning 

så verkar den fungerar enligt samma princip. Av det som redovisats inledningsvis så verkar 

det som man alltid prövar en nyanställd. Det kan då vara ett skäl till varför man använder 

provanställningen som anställningsform, arbetstagaren måste alltid provas. Men som vi har 

redovisat ovan kan även andra typer av anställningsformer fungerar som en förtäckt 

provanställning. 

Provanställning som rutin 

Företag använder sig alltså av olika anställningsformer innan de tillsvidareanställer någon. 

Det verkar dock som en del företagen inte har något större rationellt resonemang om varför 

man har en provanställning utan den verkar mer vara en rutin som de tar för givet: En chef 

säger: 

De får alltid 6 månaders provanställning. Oavsett om du kommer från en… Även om 

du rekryteras inom företaget eller om du byter tjänst, så får du 6 månaders 

provtjänstgöring.  Jag har själv varit hos min nuvarande arbetsgivare i omgångar, 

med annat jobb emellan och jag har fått provanställning varje gång. (ip Chef4) 

Även de respondenter som är tillsvidareanställda verkar ha samma uppfattning. En annan 

respondent säger: 

Företaget har alltid haft provanställda… och när vi pratar om det… så sa de att alla 

blir provanställda och det är en policy för att man ska liksom … Man vill aldrig 

anställa någon fast. (ip Tillsvidare4) 
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Detta är något som en annan respondent verkar hålla med om och då säger i princip samma 

sak:  

Varför? ...  jag tror att det är mer rutin… nu för tiden tror jag att det är det… rutin 

sådär… Alltså man sa när jag började… Det blir ju lite speciellt för att jag känner 

ju dom. Så … och har jobbat med dem innan, så det kanske blir lite speciellt sådär… 

så dom sa att ”det är bara formalia”… Du behöver liksom inte känna… vi skriver 

bara så här… men det finns ju ändå något bakomliggande om man ändå… då skulle 

man ju inte göra det.. ändock (ip Tillsvidare2) 

Kan provanställningen kan ses som en rationell myt? Av citaten ovan så får vi känslan att det 

kan vara så. Den rationella myten handlar om att man alltid testar individen innan företagen 

ger honom eller henne en tillsvidareanställning. Sedan om det är en provanställning eller en 

visstidsanställning spelar mindre roll, den nya individen ska testas helt enkelt. En respondent 

fick ju till exempel en provanställning hos sin arbetsgivare trots att han jobbat där tidigare i 

omgångar.  

Vad prövas egentligen? 

De av respondenterna som är anställda upplever att de till största delen testas i hur de fungerar 

socialt, en av dem säger: 

jag tror att de vill testa hur man funkar i gruppen. Att man passar in... Att man 

liksom klickar med dem som man ska arbeta med. Att man liksom sköter sitt jobb, att 

man inte har överdrivet mycket sjukdagar. Att man inte är borta av konstiga 

anledningar. (ip Prov1) 

En annan säger ungefär samma sak: 

De vill testa mot grupper. Dom vill testa hur man funkar i företaget. Socialt. Det är 

ju lite sådär… det är ju så dyrt om man anställer fel… så man måste ha en prövotid. 

Och det är det sociala man vill testa. Se att man stämmer överens kulturellt. (ip 

Tillsvidare4) 

Det verkar alltså vara den sociala kompetensen som arbetsgivaren delvis vill prova. Det är då 

intressant att det i liten utsträckning är kompetensen att klara arbetet som testas, vilket delvis 

är intentionen med provanställningen i LAS. En chef säger: 

det är en trygghet för arbetsgivaren att se så att man verkligen har rekryterat rätt. 

(ip Chef3) 
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En annan chef säger: . 

För att prova dem. Vi sätter ju ett krav på produktivitet, kvalitet och närvaro… och 

sen även, som vi har börjat med precis nu… vad de har för typ av värderingar och 

attityder. (ip Chef2) 

Det verkar alltså som provanställningen är till för att just prova den nya arbetstagaren i vissa 

avseenden, så som hur hon eller han fungerar i gruppen, värderingar och produktivitet med 

mera. Men en majoritet av det tillsvidare- och provanställda respondenterna uppger att det 

framförallt är den sociala kompetensen som arbetsgivaren vill pröva med en provanställning. 

Som social kompetens nämner de bland annat att passa in i arbetsgruppen och i företaget.  

Beteendeförändring 
I detta avsnitt kommer vi till en början att beskriva om respondenterna upplever någon 

produktivitetsskillnad, sedan går vi vidare och redogör för  vilka andra beteendeförändringar 

de uppger har med anställningsform att göra. 

Fler av de tillsvidare- och provanställda respondenter menar att de är lika produktiva oavsett 

vilken anställningsform de har och att det därmed inte är någon skillnad då deras provanställ-

ning övergår i en tillsvidareanställning. En respondent säger: 

Jag tror oavsett vilken form jag hade så skulle jag gjort järnet… jag ville verkligen 

visa vad jag går för . (ip Tillsvidare3) 

Detta verkar även gälla för en av de respondenterna som är provanställd just nu, som säger: 

Jag kommer att ha samma engagemang. Jag kommer fortsätta jobba lika hårt och 

bra.(ip Prov1) 

Detta är något som de även får medhåll från de chefer som intervjuats, som på frågan om det 

ser någon skillnad i beteendet då någon blir tillsvidareanställd svarar: 

Nja, det kan jag väl inte direkt säga att jag har märkt.(ip Chef1) 

Agerar de anställda rationellt? 

Det verkar alltså inte finnas någon skillnad i hur produktiv en arbetstagare är när hon eller han 

går från en provanställning till en tillsvidareanställning. Det verkar däremot som individen ger 

uttryck för att ha en rationell inställning till sitt agerande i relation till provanställning. 

Respondenterna verkar förhålla sig olika till frånvaro, samt vad de tycker beroende på vilken 

anställningsform de har.  
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En intervjuperson vågade fråga mer som tillsvidareanställd, om det fanns tillgång till firmabil 

och friskvårdsbidrag. Respondenten fortsätter sedan och menar:  

alltså i min värld skulle jag aldrig fråga om ledighet vid en provanställning. Inte 

först efter jag har jobbat ett tag... för mig finns inget sådant. Jag var hellre ens nära 

på att planera in en resa under min provanställning. Så på så sätt ser jag väl en 

förändring, man vågar fråga lite mera helt enkelt.(ip Tillsvidare3) 

Respondenten tror dock inte att det har med anställningsformen att göra utan det berodde på 

att det är så som nyanställd. Respondenten skulle aldrig ta ledigt som nyanställd.  

Av de respondenter som är chefer upplever de flesta att det händer att det blir förändringar i 

beteendet hos de som blir tillsvidareanställda, även om det är svårt att göra några generaliser-

ingar. Alla svarar att de inte direkt ser någon stor eller allmän förändring men att de ibland 

upplever att vissa som precis har fått en tillsvidareanställning förändras när det kommer till 

frånvaro och ledigheter, vilket styrker att det eventuellt kan finnas en rationell inställning till 

hur man agerar som provanställd.  

En chef upplever till exempel att några av de anställda som har barn aldrig är hemma på grund 

av sjuka barn då de är provanställda, men att det förekommer då de blivit tillsvidareanställda. 

Det kan man jämföra med rationell choice; provanställda utgår från att arbetsgivaren inte vill 

att man ska vara borta mycket och därför är man inte hemma när ens barn är sjuk under tiden 

som provanställd. När individen sen får en tillsvidareanställning känner hon eller han kanske 

tryggare och är då hemma med sina sjuka barn. Respondenten säger sig också uppleva att de 

som nyligen blivit tillsvidareanställda tycker att företaget till exempel får skyldigheter mot 

dem då det vill vara lediga med kort varsel, och säger: 

Men däremot, det jag kan tycka ibland är att folk kan komma och tar saker för 

givet… alltså att… ”jag har en tandläkartid imorgon, jag måste” eller ”min mamma 

kommer… jag ska köra min mamma till flyget imorgon, jag måste vara ledig”. Just 

det här ”jag måste”. Det förekommer inte under en provanställning, men är dom 

fast anställd tycker dom att… Jamen, ”jag” har väl rätt att komma med kort varsel 

och säga ”ska vara borta och så där”, ”jag är anställd här, då ska företaget ställa 

upp på mig”… Är man provanställd anser man sig inte vara anställd på samma sätt 

och kan inte ställa krav. De upplever mer att det ingår fler förmåner att vara 

tillsvidareanställd… och mer rättigheter. (ip Chef2) 
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Även andra respondenter som nu är tillsvidareanställd upplevde att de aldrig skulle fråga om 

längre ledigheter, en av dem säger: 

Jag skulle ju aldrig ha tagit ut någon semester under tiden som provanställd. Men 

jag hade min flickvän i Halmstad då... så jag brukade ta halvdag på fredagar och 

sedan åka ner till henne... Det tyckte jag att jag kunde göra... men semester skulle 

jag nog inte fråga om när jag var provanställd. (ip Tillsvidare1) 

De anställda verkar eventuellt tänka rationellt om andra saker också, bland annat sjukfrån-

varon. En respondent vill inte ha någon sjukfrånvaro. Men tror också att det alltid kan vara så 

som nyanställd, och att då vilja visa sig från sin bästa sida, göra ett gott jobb och vara effektiv. 

För att man har ju ändå liksom som provanställning så har man ju ändå det som 

mål, alltså att skriva på efter sex månader, som jag har i mitt fall. Så, jovisst, det 

påverkar. Hur man jobbar och effektiviteten och … Det är ju till exempel det där 

med sjukdagar, det vill man ju inte ha, till exempel, för att … Det är ju såna saker 

visar ju vilken typ av anställd liksom är du, är du en sån som har sjukdagar, då är 

det ju jättelätt att kommer … bli … ja… så… Ja, att det är något som kommer att 

påverka en liksom i slutändan, så att säga.(ip Prov2) 

Förändringar 

Många av de respondenter som är eller har varit provanställda verkar tänker rationellt, oavsett 

anställningsform, eftersom det är nyanställda och att de därmed vill visa sig dugliga, effektiva 

med mera. En respondent säger: 

Man vill ju själv visa att man är framåt. Så är det så att det krävs att man sitter kvar 

eller att man måste komma lite tidigare.. så är väl det saker man ändå gör. Jag vet 

inte om det skulle vara någon skillnad om jag då var tillsvidareanställd? Det är 

klart att jag tror att man kanske…. Man kanske i bakhuvudet, omedvetet ta ett steg 

tillbaka?(ip Prov3) 

Respondenten fortsätter och säger sig ha tagit ledigt en gång under sin provanställning men att 

detta kändes jobbigt att göra det just på grund av provanställningen. Vidare menar respon-

denten att detta hade varit enklare att ansöka om ledigt som tillsvidareanställd. Att individen 

har fått ledighet beviljad, men ha svårt att njuta av den för att det är kopplat till ångest anser vi 

tydligt visar att individen inser/anser att detta inte är lämpligt beteende. Detta trots att man 

formellt har lika stor rätt till ledighet under en provanställning som en tillsvidareanställd. Det 
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pekar också på att respondenten verkligen tänker över sina beslut i relation till att han ”bara” 

är provanställd.  

Nedan kommer ett långt citat till men det är väldigt intressant då det tydligt visar att respon-

denten både tänker rationellt och i termer av Goffman använder sig av intrycksstyrning. 

Det kändes väl lite som om man var i en mer ständig bevakning som provanställd. 

Kanske inte kan komma med någon jättekonkret men man är ändå mer restriktiv i 

vad man sa och tyckte med mera… och typ hur man klär sig och sånt… fast när man 

är ny vill man ju samtidigt alltid visa upp sig på något vis… så det har väl kanske 

inte bara med provanställningen att göra.. fast det är ju klart… man har ju hört att 

det lättare att bli ”avskedad” som provanställd… fast nu kan jag inte direkt lagen… 

[…] Men det är ju klart.. man måste ju verkligen visa upp sig från sin bästa sida när 

man är provanställd.. för att man skall bli tillsvidareanställd. Men man gjorde väl 

inte något speciellt extra… inget rött äpple till chefen. Men någon större skillnad 

blir det nog inte.. man kanske blir mer bekväm efter ett tag… man struntar i att ha 

slips och kavaj på jobbet.(ip Tillsvidare1) 

En av de respondenter som fortfarande är provanställda vågar inte säga nej till sin chef, 

respondenten säger: 

Men det är nog mest för att jag är rädd för min chef. Nej, men alltså… hon är 

extremt liksom bestämd och så… och då har det gjort, jag vet inte men jag har känt 

mig lite mer rädd för att … Men varje gång hon ringer på min mobil och säger ”kan 

du hoppa in”, då säger jag aldrig nej.(ip Prov4) 

Det verkar följaktligen som individerna har en idé om hur hon eller han ska handla och för-

hålla sig till att vara provanställd när det kommer till vissa saker, som till exempel ledighet 

återhållsamhet i åsikter och att jobb över. Vi ska fortsätta här nedan att se på vilka förändr-

ingar som verkar ske då en prov- övergår i en tillsvidareanställda och se på de problem som 

kan tänkas uppstå.  

Effekter 

De flesta av de anställda säger att en tillsvidareanställning ger en större trygghet och att de 

först då känner sig som en riktig medlem av organisationen. Detta gör att de då vågar tycka 

mer och säga vad de tänker i större utsträckning. Nedan kommer det att visa sig hur detta 

påverkar arbetsgivare och där kan vi skymta att provanställning kan leda till problem då den 
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övergår i tillsvidareanställning. Först visar vi vad de anställda säger om hur de påverkas av att 

vara provanställda:  

Men provanställningen kan väl påverka andra saker. Jag kanske inte säger allt vad 

jag tycker och tänker om allt som händer på kontoret.[…]Däremot så tror jag det 

kommer bli så att jag vågar säga från mer till exempel sådant som gäller 

arbetsklimatet, skitsnack och sånt. Som fast anställd hade jag nog sagt mera vad jag 

tyckte och tänkte. (ip Prov1) 

Detta tolkar vi som att en annan respondent håller med om, respondent säger: 

Att man blir tillsvidareanställd gör väl att man får lite mer ”vi-känsla” och det gör 

att man vågar komma med…. Eller tycka mer… det blir liksom att.. nu är jag 

medlem i det här företaget… jag är anställd här… innan man är det, så känns det 

lite gran som man är en gäst… (ip Tillsvidare3) 

Att bli våga och få tillåtelse tolkar vi leder till bättre självförtroende något som en respondent 

verkar hålla med om, så den säger: 

Det blir ju mera självförtroende då.. och detta leder ju till att man vågar säga och ta 

för sig lite mera.. man vågar kanske komma med lite förslag som man annars inte 

skulle komma med…  (ip Tillsvidare1) 

När någon får en tillsvidareanställning så verkar det alltså som individerna börjar tycka mer 

och ha mer allmänna åsikter kring organisationen. Detta är något som cheferna har delade 

meningar kring. En chef tycker att det är positivt att de som är tillsvidareanställda vågar säga 

vad de tycker, och säger:  

Man kan väl säga att en del som blivit tillsvidareanställd kanske törs, just i 

arbetsgruppen kanske de törs, våga komma med mera förslag, krav och så. Men inte 

något annat, att de skulle börja på att vara borta. ((ip Chef1) 

En annan chef upplever dock att det blir problem då de anställda i större utsträckning säger 

vad de tycker då de har blivit tillsvidareanställda och uttrycker detta:: 

Man tar upp saker som man är missnöjda med, man ifrågasätter personalpolicyn 

som är väldigt generös här. Det ifrågasätts mycket.(ip Chef3) 

Respondenterna som är prov- och tillsvidareanställd uttrycker det som att deras ”ökade tal” 

som tillsvidareanställd inte är särskilt problematiskt. Men det kan vara det för chefen även om 

vi bara hade en som uttryckte det. Vi ser det som att chefen tycker att de tidigare hade en 

produktiv provanställd men att de nu har en lika produktiv tillsvidareanställd som tycker 

 25



 

mycket, vilket uppleves både som positivt och negativt. Cheferna tycker däremot att detta 

händer sällan och att det därmed inte bli något större problem. 

Avslutning 

I resultatet har det framkommit svar på våra frågeställningar. Företag verkar ha en provan-

ställning för att prova individen, både kring åsikter, beteende men också om hon eller han 

klarar sina uppgifter. Tendenser finns också att provanställningen på något sätt blivit 

slentrian. Vi konstaterar att förändringen som verkar ske då en provanställning övergår i en 

tillsvidareanställning inte visat sig i hur produktiv den anställda är, utan mer i dennes åsikter, 

att individen börjar tycka mer som tillsvidareanställd och att de delvis tänker lite rationellt 

kring vissa saker som ledighet, sjukdom. De besvarar den andra frågeställningen med att det 

verkar bli förändringar men att detta inte vara på de anställdas produktivitet. Provanställ-

ningen har ibland visat sig vara problematiskt för cheferna. Eventuella problem med prov-

anställning kommer dock att vidare diskuteras i diskussionsavsnittet.  

Diskussion 

Baserat på tidigare forskning har vi kunnat se flera orsaker till att det nu är en förändrad 

svensk arbetsmarknad. Detta har gjort att de tidsbegränsade anställningsformerna har ökat 

medan tillsvidareanställningarna hör minskat. Genom att se på tidigare forskning har vi också 

visat att det kan finnas fördelar för individen att ha en tillsvidareanställning och att de verkar 

ha preferenser för att bli fast anställda. Detta ledde oss fram till frågan om det kan finnas 

någon typ av beteendeförändring då arbetstagarens provanställning övergår i tillsvidarean-

ställning. En följd av den första frågeställningen var då om det finns någon risk att provan-

ställningen urholkas så att diskrepans uppstår.  

Den ständiga prövningen som verkar finnas på arbetsmarknaden är intressant. Den verkar vara 

rådande på en slags diskursiv nivå. En individ ska idag helst ha ett utförligt och snyggt CV. 

Genom den kan hon eller han ta sig till en arbetsintervju där en mer utförlig prövning sker. En 

av våra respondenter uppgav att hans intervju tog fem timmar! Men det stannar inte där. Efter 

detta blir det förmodligen ”bara” en provanställning. En sista prövning enligt arbetsgivaren, 

de erbjuder respondenten ett kontrakt som de lättare kan säga upp i fall de skulle ha misstagit 

oss under anställningsintervjun. Därefter är den anställde välkommen som fullständig medlem 
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i organisationen. Sett på detta vis, är en provanställning det den faktiskt uppger sig vara. 

Ingen får en tillsvidareanställning direkt som inte är prövad först. Varför företag har en prov-

anställning beror alltså delvis på ett de finns en uppfattning att man ska pröva individen så 

mycket som möjligt. Fast detta går också att diskutera om provanställningen används av 

slentrian, att den blivit något av en myt hur det ska gå till vid rekryteringen av en nyanställd. 

En del av vår empiri verkar stärka just detta, företagen har helt enkelt alltid en provanställ-

ning, som en policy. Det verkar också finnas ett maktperspektiv där arbetsgivaren helt enkelt 

kan ge vilka anställningsformer de vill.  

Men även om provanställningen är lite av en slentrian eller om den finns i ett maktperspektiv 

så verkar det som arbetsgivaren tittar efter vissa saker hos den provanställda som till exempel 

gruppdynamik och kompetens. Här upptäcker vi en problematik.  

Det problematiska med provanställning 
Arbetsgivaren vill alltså vid en provanställning testa individens sociala kompetens, hur de 

fungerar i gruppen, och om hon eller han klarar sina uppgifter. Här uppstår två problem:  

Problem 1: Anställda arbetar alltid hårt i början 

Problem 2: Anställda ”tycker mindre” som provanställd 

Detta verkar vara två tema som dyker upp kring provanställningen. En del saker som arbets-

givaren tittar efter är sådant som den provanställde håller tillbaka på. En respondent talar till 

exempel om värderingar och attityder. Men andra säger att sådant håller individer inne med. 

Här kan vi se problem med provanställningen. Provanställning är till för att titta på den 

sociala kompetensen och produktiviteten uppger både chefer och anställda.  

De provanställda verkar mena på att när det gäller ”produktiviteten”, så ger de ”allt” från 

första början. De vill helt enkelt visa hur kvalificerade de är. Det här har kanske inte så 

mycket med att de är provanställd som att de är nyanställda och vill visa upp sig.  

Att de provanställda är produktiva och kan klara av arbetet är det som arbetsgivaren delvis 

tittar på under provanställningen. Detta kan delvis ses som att arbetsgivaren tittar på en 

individ som springer ett 100-meters lopp, allt vad de kan. Springer de till exempel sakta så 

kan arbetsgivaren alltid bryta provanställningen och på det sättet fyller den ju delvis sitt syfte. 

Men det kan ju också vara så att den provanställda är produktiv, hon eller han klarar sitt 100-

meterlopp galant. Men vad händer efter de 100 meterna? Då kanske den provanställda som 

blir tillsvidareanställd lugn. Detta riskerar provanställningen alltså att missa. Poängen som vi 
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menar är att arbetsgivaren ”alltid” ser en provanställd som i början ger allt, vill visa sin 

duglighet, ger 100 %. Men det finns en risk att arbetsgivaren missar det som är bortom detta. 

Det ska sägas att en tillsvidareanställning direkt kanske inte löser detta men vi vill bara 

poängtera att meningen med provanställningen inte fungerar till fullo. En provanställd kan 

visa sig vara rena Bolt11 i sin början. De anställda klarar alla sina uppgifter de första sex 

månaderna men sedan går hon eller han in i väggen och klarar inte sina arbetsuppgifter.  

Det andra problemet är just att den som är ny eller provanställd delvis verkar hålla tillbaka 

sina åsikter. Individen verkar tycka mindre som provanställd. Det blir problematiskt om 

arbetsgivaren vill kontrollera om arbetstagaren passar in i gruppen. Den provanställda eller 

den som helt enkelt är nyanställd vill ju inte sticka ut för mycket, kanske håller god min och 

håller med om alla förslag och åsikter som finns i organisationen. Först senare när den blir 

tillsvidareanställd börjar de säga vad de tycker. Provanställningen missar alltså även detta 

vilket gör att syftet med denna anställningsform kanske är problematisk. Av det ovan sagda 

resonemanget har vi fått inspiration till två fel som kan göras vid en provanställning. 

Typ-1/Typ-2 fel 
Typ-1: En anställd borde inte ha blivit tillsvidareanställd, gör ett sämre jobb än under prov-

anställningen. 

Vi har kunnat visa tidigare att det kan bli en förändring när en anställning övergår i en tillsvid-

areanställning. Denna förändring kan i vissa fall leda till att en anställd upplevs göra ett sämre 

arbete då hon eller han blir tillsvidareanställd, till exempel ökat sjuknärvaro och ledighet. 

Det händer att man faller tillbaka, att man bli en helt annan person när 

provanställningen tar slut.(ip Chef3) 

Typ 2: En anställd ger inte ”allt” som provanställd, då skulle det finnas risk att de inte får 

tillsvidareanställning.  

Flera respondenter talar om att det är viktigt för dem att känna sig delaktiga. De upplevde att 

de blir fullt delaktiva i organisationen först då de fått en tillsvidareanställning och att de där-

med gör ett bättre jobb. Ingen av dem menar att de gjorde ett sämre jobb som provanställda, 

men skulle till exempel en chef uppleva att de inte ger allt, finns det risk att provanställningen 

avslutas. Därmed finns här ett problem, det blir svårt för arbetsgivaren att bedöma den prov-

                                                      
11 Usain Bolt har just nu världsrekordet i att springa 100 meter.  

 28



 

anställde, om hon eller han upplever att de gör ett bättre jobb först när de är fullt delaktiga i 

organisationen och har en tillsvidareanställning. Missbedömer arbetsgivaren den provan-

ställda, som inte upplevs ge allt, finns det därmed en risk att den provanställde inte får en tills-

vidareanställning. Det skulle alltså bli ett typ-2 fel. Vi ska visa risken med typ-2 fel genom 

några avslutande citat från våra respondenter. Citaten kastar också ljus över frågeställningen 

om problemet för en arbetsgivare och en arbetstagare när det gäller provanställningen.  

Man blir en mer delaktighet som tillsvidareanställd. Man kanske känner då att man 

vill arbeta mer för företaget. När man väl har blivit mer delaktig ta mer ansvar för 

företaget. Det skulle kanske gynna företaget mer, att man blir mer hängiven till det. 

(ip Prov3) 

En annan respondent säger: 

Jag är alltid orolig när jag är provanställd. Och framförallt så blir jag inte så 

engagerad. Jag vågar inte släppa … öhh… Alltså det är ju en prövotid och om jag 

går in med hull och hår… och jobbar och har energi och med hjärtat och… och 

lägger ner liksom jättemycket tid… och sen visar det sig att jag blir inte fast 

anställd. Så… Nej, jag vågar inte göra det förrän jag bli fast anställd. Då blir jag 

trygg. Och då vågar jag utvecklas i rollen liksom… (ip Tillsvidare4) 

 Även en av cheferna håller också med om detta och säger: 

Dom som har fått vara kvar så att säga… fått behålla sin anställning… Dom gör 

oftast ett bättre jobb efter det att provanställningen har gått ut. (ip Chef4) 

Inlåsning 

Frågan är också om provanställningarna kan leda till inlåsningseffekter. En individ med en 

tillsvidareanställning kanske inte vill säga upp sig för att sedan få en provanställning på ett 

annat företag och kanske riskera att få den avbruten. Det här kan tänkas hämma rörligheten på 

arbetsmarknaden. Fast där skulle det också kunna klaga på att tillsvidareanställningen ger för 

bra skydd jämfört med andra anställningsformer. Lösningen på detta på problem handlar 

kanske om att alla anställningsformer på den svenska arbetsmarknaden bör få ett liknande 

skydd. Det kanske skulle leda till att folk vågar byta jobb även om de måste gå från en tills-

vidareanställning till en provanställning. Eventuellt skulle man kunna göra det så att en tills-

vidareanställd kunde få tillfälligt tjänsteledigt att prova något nytt. Ångrar individen sig finns 

anställningen kvar. Detta är idag något som bara är möjligt för vissa offentligt anställda.  
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Om vi ska gå tillbaka till resonemanget kring den iver som finns att alltid testa arbetstagare så 

ska det bli intressant att se om andra anställningsformer kommer att öka i framtiden, AVA till 

exempel. En arbetsgivare kan alltid ”pröva” den anställningsformen på olika individer. 

Arbetsgivaren kan sedan alltid förlänga den i upp till två år under en femårsperiod. Arbets-

givaren kan sägas ”meta”, och vid ett bra napp så kan alltid en tillsvidareanställning delas ut. 

Vi menar att vid en AVA kan arbetsgivaren testa arbetstagaren under en period av två år. Med 

tanke på att det verkar finnas en stor vilja att pröva, myt eller inte, så kommer en arbetsgivare 

vilja det och väljer då en AVA istället för en provanställning.  

Avlutningsvis ska det väl sägas att vi inte har några lösningar på de problem som finnas i 

provanställningen som anställningsform. Det finns förståelse för att arbetsgivare som anställer 

individer först provar dem. Men måste prövningen vara ändå ut i fingetopparna? Giddens 

(1997) skriver att tillit blir viktigare i det moderna samhället, men att döma av detta arbete så 

verkat tillit inte finnas i så stor utsträckning på den svenska arbetsmarknaden idag. Bristen på 

tillit kan exempelvis ses i ett företag som provanställer någon de har betalat ett rekryterings-

företag att hitta. De litar då inte på den organisation som har rekryterat åt dem. Med tanke på 

individers stora intressen att få en tillsvidareanställning så borde ett företag kunna locka med 

detta och använda tillsvidareanställningen som en förmån, något som en individ får direkt 

utan någon som helst form av provanställning först.  

Förslag till framtida forskning  
Det skulle vara intressant om man kunde göra en liknande studie som denna genom en etno-

grafisk metod. Att följa en provanställd en bit in på tillsvidareanställningen skulle vara 

intressant. Det kan diskuteras om den finns en sådan möjlighet?  

Det skulle också vara intressant att göra en kvantitativ studie enligt samma problematik. På 

det sättet skulle man ju kunna säga något mer eller generalisera till hela den svenska arbets-

marknaden.  
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