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ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING löper 
under viss tid. Om man har varit viss-
tidsanställd i flera perioder på varandra 
så övergår tjänsten till tillsvidaretjänst 
efter två år. Om det varit avbrott mel-
lan perioderna så övergår tjänsten till 
tillsvidare när den sammanlagda tiden 
uppgår till två år fördelat under fem år. 
Även för visstidsanställda bör man ange 
tid per månad i anställningsavtalet.  

SÄSONGSANSTÄLLNING ger man för ar-
bete som varar en del av året på grund 
av väder och årstider, som arbete inom 
turism och jordbruk. En som varit sä-
songsanställd flera säsonger tidigare, 
sammanlagt sex månader de senaste 
två åren, har företrädesrätt om den har 
tillräckliga kvalifikationer för uppgiften. 

TILLSVIDAREANSTÄLLNING är detsam-
ma som fast anställning och anses vara 
den normala anställningsformen om 
man inte avtalar om annat. Ingen tids-
begränsning. Upphör efter uppsägning 
efter en viss uppsägningstid. 

PROVANSTÄLLNING kan användas om 
det finns behov att pröva den anställde, 
i högst sex månader. Vissa kollektivav-
tal kan dock ha längre eller kortare tid. 
Arbetsgivare kan avbryta anställningen 
med 14 dagars varsel. Arbetstagaren 
kan avbryta utan varsel. Efter provan-
ställningen övergår tjänsten i tillsvida-
reanställning. 

VIKARIAT används när man ska ersätta 
en person som är frånvarande. Om vi-
kariatet varat mer än två år under en 
femårsperiod övergår tjänsten till tills-
vidare. 

LÄGSTA LÖN 
Det finns ingen lag som anger mini-
milön, men kollektivavtalen anger det. 
Lagligt så får man anställa med lägre lön 
än kollektivavtalet, men du får då räkna 
med frågor från facket. Det många gör 
när de anställer första gången är att de 
använder sitt nätverk och pratar med 
någon de känner som har anställda, om 
rimlig lönenivå. 

REGLER SOM STYR ARBETE OCH VILA 
En arbetsgivare leder och fördelar ar-
betet. Man bestämmer var, när och hur 
arbetet ska utföras inom lagens gränser. 
Det innebär att man ska göra schema 

som meddelas senaste 14 dagar i förväg, 
om det inte är samma tider varje dag. 
Man får inte låta personalen arbeta mer 
än vad arbetstidslagen säger per dygn 
och per månad. Det finns en hel del reg-
ler om dygnsvila och ledigheter så man 
bör känna till både lagen och kollektiv-
avtalet. En del lagar är tyvärr föråldrade 
och inte alls anpassade till flexibla små 
verksamheter som innefattar flera sor-
ters arbetsuppgifter, semesterlagstift-
ningen är ett exempel. Prata gärna med 
branschkollegor om hur de löser saker. 
Eller gå med i en företagarförening.

AVSLUTA EN ANSTÄLLNING
Det vanliga är att en anställd slutar för 
att byta jobb. Uppsägningstiden fram-
går av anställningsavtalet. Om du vill 
säga upp din anställda så kan du göra 
det av två orsaker: arbetsbrist och per-
sonliga skäl. Om du vill säga upp en 
anställd av personliga skäl måste du 
ha saklig grund för dina påståenden. 
Den anställda måste ha misskött sig på 
ett sätt som orsakat skada för företa-
get eller annan personal, och du måste 
dokumentera och ha samtal innan du 
kan avsluta anställningen. Misskötsel 
kan handla om arbetsvägran, att den 
anställda inte samarbetar, inte följer 
rutiner och instruktioner, kränkning av 
andra med mera.

Om du måste säga upp på grund 
av arbetsbrist behöver du inte bevisa 
det. Det kan saknas arbetsuppgifter 
eller att företaget inte har pengar till 
verksamheten och lönerna. Du måste 
förhandla med facket och ska du säga 
upp fler än fem personer ska du göra en 
varselanmälan till Arbetsförmedlingen. 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist 
finns det turordningsregler enligt LAS, 
Lagen om anställningsskydd. //
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■  E N T R E P R E N Ö R S K A P  ■

T R E A N S TÄ L L N I N G S R Å D
I N F Ö R S O M MA R E N:  

1. Skriv ordentligt 
anställningsavtal. 

2. Ta råd av någon som kan vad 
som gäller.

3.  Kolla upp arbetstidslagen och 
arbetsmiljölagen.

När man för första gången ska anställa personal före-
slår Lise-Lotte att börja med att beskriva hur arbetet 
ser ut i företaget. Beskriv vilka arbetsuppgifter det 
finns, vem som gör vad och vad den nya personens 

uppgifter blir. Det kan utgöra grunden för både rekryteringen 
och anställningsavtalet. 

ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSFORMER
Anställningsavtal är grunden för hur överenskommelsen om 
hur anställningen ser ut, säger Lise-Lotte. En anställning be-
traktas som tillsvidareanställning – om man inte avtalat annat. 
Om det blir strul i anställningen eller oenigheter så går man 
tillbaka till avtalet. Om det är visstidsanställning (det finns 
inget som heter timanställning enligt juridiken) så kom ihåg 
att förnya avtalet innan det löper ut, om du vill behålla per-
sonen.


