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Sammanfattning 
 

Den svenska lagstiftningen om anställningsskydd är till stora delar semidispositiv 
vilket betyder att avvikelser kan göras i kollektivavtal. Ett sjuttiotal kollektivavtal i 
näringslivet, som omfattar nästan 1,1 miljon arbetstagare, studeras och 
systematiseras. Parterna på arbetsmarknaden använder semidispositiviteten i relativt 
hög grad. Det gäller särskilt tidsbegränsade anställningar där olika branscher har 
olika typer av visstidsanställningar. Det är bara ett fåtal av de studerade 
kollektivavtalen som innefattar allmän visstidsanställning som infördes i LAS 2007. 
De studerade kollektivavtalen med ett fåtal undantag gör det möjligt att avvika från 
turordningen i LAS och principen om sist-in-först-ut vid arbetsbrist. Lokala 
överenskommelser kan slutas och andra kriterier än anställningstid användas. 
Tjänstemännens förbundsavtal anger riktlinjer för de lokala förhandlingarna; hänsyn 
ska tas till företagets behov av kompetens och möjligheter att bedriva 
konkurrenskraftig verksamhet. Arbetaravtalen följer i högre grad LAS än 
tjänstemannaavtalen. Installatörsföretagen och byggbranschen skiljer sig från övriga 
då de förhandlar om avdelningar och turordningsenheter men följer LAS 
turordningsregler inom dessa.  
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PTK Privattjänstemannakartellen 
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1. Inledning 
 
En bärande del i den svenska modellen är parternas rätt att sluta avtal om löner och 
anställningsvillkor. Denna rätt har en mer än 100-årig historia och går tillbaka till 
Decemberöverenskommelsen 1906. Till en början reglerade huvudavtal mellan 
arbetsmarknadens parter i allt väsentligt hur uppsägningar skulle genomföras och 
vilka arbetstagare som skulle omfattas av driftsinskränkningar. Inte förrän 1974 kom 
Lagen om anställningsskydd (LAS) med regelverk för anställningar och 
uppsägningar. Stora delar av LAS är emellertid inte bindande, utan avsteg kan göras 
med kollektivavtal. Frågan är i vilken grad parterna använder denna möjlighet, det 
vill säga om regelverken avviker från LAS i de enskilda kollektivavtalen. I 
förlängningen gäller frågan om arbetsmarknaden är tillräckligt flexibel för att kunna 
möta utmaningarna både från globaliseringen och digitaliseringen. Kan 
arbetsmarknaden leverera en tillräckligt hög produktivitetstillväxt för ett ökat 
välstånd?  
 
Studier visar att ett strikt anställningsskydd medför sämre möjligheter till 
produktivitetstillväxt från ny teknik och nya organisationsprocesser.1 Studierna 
jämför utvecklingen inom olika branscher i OECD-länderna och visar att det särskilt 
är branscher som ligger långt framme på teknologins område, som t.ex. IT- och 
telekombranschen, som kan få en lägre produktivitetstillväxt vid ett strikt 
anställningsskydd. I branscher där kraven på snabb omställning är stora kan 
anställningsskyddet uppfattas som ett hinder för expansion. Samtidigt utgör 
anställningsskyddet en trygghet för arbetstagarna. I förhandlingar kan 
arbetsmarknadens parter komma överens om ett annat regelverk mer anpassat till 
branschens behov än det som lagstiftaren kommit fram till. Anställningsskyddet är en 
faktor som kan bidra till en mer flexibel arbetsmarknad och ett högre välstånd. I en 
studie baserat på svenska förhållanden visas att den uppluckring av 
turordningsreglerna för små företag som genomfördes 2001 hade betydande positiva 
effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.2  
 

                                                
1 Se Uddén Sonnegård (2017). 
2 Se Bjuggren med flera (2018). 
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Under 2017 års avtalsrörelse slöts 497 centrala avtal inklusive de avtal som tecknas av 
parterna inom Industriavtalet. Avtalsrörelsen omfattade 2,3 miljoner anställda. 
Löne- och pensionsfrågor dominerade avtalsrörelsen. Allmänna villkor om 
anställningsformer och uppsägningsprocesser fick stå tillbaka trots att avtalen blev 
treåriga. Flera LO-förbund drev dock frågan om heltid som norm och frågan om s.k. 
hyvling.3 I tidigare avtalsrörelser har framför allt frågor om anställningsformer varit 
uppe på förhandlingsbordet och särskilda lösningar förhandlats fram i 
kollektivavtalen. Även turordningsprocesser vid uppsägningar och återanställning 
har varit en del i förhandlingarna. 
 
I denna rapport går jag systematiskt igenom ett sjuttiotal kollektivavtal i näringslivet 
och studerar i vilken grad kollektivavtalen avviker från LAS. De största tjugonio 
avtalen omfattar nästan 1,1 miljon arbetstagare.4 I avsnitt 2 diskuteras 
kollektivavtalens betydelse på arbetsmarknaden och anställningsskyddet utifrån ett 
internationellt perspektiv. I avsnitt 3 redogörs för LAS och dispositiviteten och i 
avsnitt 4 beskrivs huvuddragen i de studerade kollektivavtalen utifrån 
dispositiviteten. Jämförelser görs för arbetaravtalen respektive tjänstemannaavtalen 
utifrån olika faktorer: uppsägningstid, turordning, återanställning, provanställning 
och tidsbegränsade anställningar. Jag kommer avsluta med några slutsatser i avsnitt 
5. I Appendix 1 återges LAS, i Appendix 2 återges de studerade avtalen mer i detalj 
och i Appendix 3 återges OECD:s index för anställningsskyddet i detaljerad form.  
  

                                                
3 Hyvling innebär att sysselsättningsgraden sänks för de anställda i samband med en omorganisation 
och arbetsbristsituation. Se Medlingsinstitutet (2017).  
4 Ett flertal kollektivavtal har slutits av en arbetsgivarorganisation med flera arbetstagarorganisationer 
gemensamt.  
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2. Kollektivavtalen i ett internationellt perspektiv 
 
Den svenska modellen innehåller många olika komponenter. En viktig del är 
arbetsmarknadens parters rätt att sluta avtal om bland annat löner och 
anställningsvillkor. Denna rätt har en lång historia. Landsorganisationen (LO) 
bildades 1898 och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1902. Fyra år senare ingick 
LO och SAF den s.k. Decemberkompromissen. Kompromissen bestod i att SAF 
erkände fackets rätt att organisera sig och sluta kollektivavtal, och att LO erkände 
arbetsgivarnas rätt att leda och organisera arbetet och fritt anställa och säga upp 
anställda. År 1928 antog riksdagen lagen om kollektivavtal som stipulerar fredsplikt 
för part som är bunden av kollektivavtal. Samma år inrättades Arbetsdomstolen 
(AD).  Tio år senare, 1938, slöt LO och SAF det så kallade Saltsjöbadsavtalet som 
bland annat gäller stridsåtgärder och samhällsfarliga konflikter. Det infördes också 
en skyldighet för arbetsgivarna att före uppsägning och permittering varsla och 
samråda med den fackliga organisationen. Huvudavtal slöts om regelverk kring 
anställningar och uppsägningar. Vilka arbetstagare som skulle omfattas av 
driftsinskränkning reglerades i allt väsentligt av huvudavtalen mellan LO och SAF 
(1947) och mellan SIF och SAF (1957) utan påverkan av lagstiftning fram till 1974 då 
Lagen om anställningsskydd (LAS) kom.5 Lagen är semidispositiv vilket innebär att 
avvikelser kan göras i kollektivavtal för vissa delar av lagen. Lagen anger också att 
kollektivavtalet får tillämpas även på arbetstagare som inte är medlemmar i den 
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i arbete som avses 
med avtalet. Kollektivavtalens täckningsgrad är således högre än organisationsgraden 
för fack och arbetsgivare. 
 
I diagram 1 återges täckningsgraden för kollektivavtal samt organisationsgrad för 
fack och arbetsgivare i privat sektor.6 Mellan 1993 och 2016 föll den fackliga 
organisationsgraden från 78 procent till 64 procent i den privata sektorn. Den föll 
särskilt markant mellan 2006 och 2008 men har sedan dess i stort sett legat still. I 
hela ekonomin föll den fackliga organisationsgraden ännu mer (från 85 procent 1993 

                                                
5 Se Rudeberg, S. och H. Hedlund (2011). 
6 Diagram 3.2 i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). 
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till 69 procent 2016). Att organisationsgraden föll så kraftigt förklaras bland annat 
med de reformer som genomfördes i arbetslöshetsförsäkringen från och med 2007.7 
 
Diagram 1: Täckningsgrad för kollektivavtal och organisationsgrad för fack och 
arbetsgivare i Sverige, procent av anställda 16-64 år, privat sektor 
 

 
 
Källa: Kjellberg (2017) och Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018) 
 
Täckningsgraden i privat sektor var 90 procent 1995 och 84 procent 2016. Den 
nedgång som noteras i diagrammet är dock osäker på grund av 
statistikomläggningar, och i stort sett kan kollektivavtalens täckningsgrad sägas ha 
förblivit oförändrad i den privata sektorn.8 Till skillnad från den fackliga 
organisationsgraden har arbetsgivarnas organisationsgrad ökat under perioden; från 
77 procent 1993 till 82 procent 2016 i privat sektor.9 Bland mindre företag är det 
emellertid vanligt att man inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, men har 
kollektivavtal i termer av så kallade hängavtal.10 I hela ekonomin är 
organisationsgraden ännu högre eftersom alla arbetsgivare i offentlig sektor är 
anslutna till dess arbetsgivarorganisationer (86 procent 1993 och 88 procent 2016 i 
hela ekonomin). 
 

                                                
7 Alliansregeringen som tillträdde 2006 differentierade och höjde a-kasseavgifterna, avskaffade 
avdragsrätten för fackavgifter samt stramade upp arbetslöshetsförsäkringen. Se t.ex. 
Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018) kapitel 3 för en närmare analys.  
8 Se Kjellberg (2017). 
9 Organisationsgraden mäts som andelen anställda hos arbetsgivare som tillhör någon 
arbetsgivarorganisation.  
10 Scheller (2018) går igenom hängavtalen på svensk arbetsmarknad. Enligt beräkningar av Kjellberg 
(2017) täcktes ca 5 procent av arbetstagarna av hängavtal 2015. Siffran är dock behäftad med 
osäkerhet. 
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I ett internationellt perspektiv är kollektivavtalens täckningsgrad i Sverige bland de 
högsta av alla OECD-länder (se diagram 2).11 I de anglosachsiska länderna och 
östeuropeiska länderna har täckningsgraden sjunkit under de senaste 25 åren.12 I 
kontinentala Europa har täckningsgraden varit relativt stabil med undantag av 
Tyskland och Grekland.13  
 
Diagram 2: Täckningsgrad för kollektivavtal, procent av alla anställda 

 
Källa: OECD (2017) och Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018) 
 
OECD menar att täckningsgraden är hög i länder med kollektivavtal på bransch- eller 
nationell nivå. En annan viktig faktor är arbetsgivarnas relativa styrka och villighet 
att förhandla och implementera avtalen i alla företag inom branschen. I länder där 

                                                
11 Diagram 4.1 i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). 
12 Tidigaste år är för de flesta länder 1985 och senaste år 2013 i diagram 2.  
13 Den tyska täckningsgraden har fallit med 27 procentenheter mellan 1985 och 2013. Se analys i 
avsnitt 4.3 i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). Se även Karlson, N. och J. Herlitz (2018).  
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arbetsgivarnas organisationsgrad är hög är också täckningsgraden hög.14 Även 
Arbetsmarknadsekonomiska rådet drar slutsatsen att kollektivavtalssystemet i 
Sverige i högre grad än tidigare hålls uppe av en hög organisationsgrad hos 
arbetsgivarna. De redovisar också en enkätstudie där företagens syn på 
kollektivavtalen undersöks. I allmänhet har företagen en relativt positiv syn på 
kollektivavtalen. Drygt 60 procent uppger att de skulle teckna sådana även om 
fackets möjligheter att tillgripa stridsåtgärder skulle minska. Resultaten från 
enkätstudien tyder på att företagen värderar som mest att kollektivavtalen ger dom 
bra anseende och förbättrar relationen till de anställda.15 
 
Även anställningsskyddet jämförs internationellt av OECD. Sedan 1990-talet har ett 
index över anställningsskyddet i de olika medlemsländerna konstruerats. I Appendix 
3 återges OECD:s index mer i detalj. Sverige utmärker sig i två avseenden. En strikt 
definition och höga skadestånd vid osakliga uppsägningar gör att Sverige tillhör den 
fjärdedel av OECD-länderna som har det striktaste anställningsskyddet vid 
individuella uppsägningar samtidigt som Sverige är ett av de länder som har minst 
omfattande regelverk för tidsbegränsat anställda. I den senaste genomgången 2013 
tog OECD in relevanta delar av kollektivavtalen i sina bedömningar. Sveriges 
sammanlagda index för anställningsskyddet blev då något lägre och 
anställningsskyddet bedömdes som något mer flexibelt än tidigare.16  
 
 
  

                                                
14 Se Kapitel 4 i OECD (2017).  
15 Se Kapitel 6 i Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018).  
16 Se OECD (2013). 
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3. Det svenska regelverket: LAS och dispositiviteten 
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst men är inte tillämplig på uppdragstagare.17 
Även om lagen förnyats är vissa huvudregler om uppsägningar vid arbetsbrist kvar 
sedan 1974.”Sist-in-först-ut” är exempelvis en så kallad stupstock som gäller om inte 
arbetsgivare och arbetstagarorganisation kommer överens om något annat. LAS är 
semidispositiv vilket innebär att avvikelser kan göras via kollektivavtal för vissa 
bestämmelser, men om avtalet ger sämre skydd eller rättigheter är avtalet ogiltigt.18 
 
En genomgång av LAS ger för handen att stora delar av regelverket kan avvika genom 
förhandlingar i kollektivavtal; av 41 paragrafer anges nästan hälften som 
semidispositiva. Regelverk kring anställningsformer, uppsägningstider, turordning 
vid driftsinskränkningar och återanställningsskyldighet är semidispositiva. Olika 
tidsangivelser avseende den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter (varsel, 
underrättelser, förhandlingar och tvistetalan) är också semidispositiva. Tvingande 
lagstiftning är främst regelverken kring uppsägningar och avskedanden för 
arbetstagaren samt tvister om dessa. Saklig grund för avskiljande från anställning är 
helt avgörande. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är tvingande liksom 
utbetalning av skadestånd i de fall uppsägningen, avskedandet eller avslutandet av en 
tidsbegränsad anställning avgörs som osaklig av arbetsdomstolen. Nedan görs en 
genomgång av LAS med fokus på dispositiviteten i delar av regelverken för 
uppsägningar samt tidsbegränsade anställningar. I Appendix 1 återges LAS mer 
detaljerat med kommentarer om dispositiviteten.  
 

3.1 Turordningsregler 
 
Huvudregeln är att den som senast blev anställd är den som först får gå vid en 
uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid lika anställningstid ger högre ålder 
företräde.19 

                                                
17 LAS står för Lag (1982:80) om anställningsskydd med ändring införd t.o.m. SFS 2017:363. 
18 Se Nycander (2010). 
19 Före den 1 juli 2007 fick en arbetstagare över 45 år tillgodoräkna sig dubbel anställningstid dock 
högst 60 månaders extra tid.  



 

12 
 

I företag med högst tio anställda kan emellertid två nyckelpersoner undantas – en 
ändring som tillkom 2001, det så kallade två-undantaget. Anställda med nedsatt 
arbetsförmåga är undantagna från turordningen. Om arbetsgivaren har flera 
driftsenheter bestäms turordningen inom varje enhet för sig men om arbetsgivaren 
har flera driftsenheter på samma ort kan arbetstagarorganisationen begära att alla 
driftsenheter ska ingå i samma turordningskrets. Varje avtalsområde behandlas var 
för sig.  
 
Regelverket om turordning vid uppsägning kan åsidosättas genom kollektivavtal.20 
Regeln att anställda med nedsatt arbetsförmåga är undantagna från turordningen 
kan emellertid inte förhandlas bort.  
 
Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal fastställs en särskild 
turordningslista för varje avtalsområde. Särskilda turordningslistor får dock inte 
strida mot god sed på arbetsmarknaden eller mot diskrimineringslagstiftningen.  
 

3.2 Omplacering och återanställning 
 
Vid uppsägningar kan det bli aktuellt med omplacering för vissa anställda under 
förutsättning att arbetstagarna har tillräckliga kvalifikationer för de nya 
arbetsuppgifterna. Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad om det inte tar 
mer än sex månader att lära sig arbetet enligt kommentar till lagen. En uppsägning 
är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 
arbetstagaren annat arbete hos sig, enligt LAS.   
 
Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till 
återanställning i den verksamhet där hen tidigare varit sysselsatt i nio månader om 
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Om flera 
arbetstagare har företrädesrätt till en återanställning, har arbetstagare med längre 
anställningstid företräde framför kortare. Vid lika anställningstid har högre ålder 
företräde. Regelverket för företrädesrätt till återanställning kan åsidosättas genom 
kollektivavtal men inte omplaceringsskyldigheten.21 

                                                
20 Paragrafen om turordning är semidispositiv (22 §).  
21 Paragraferna om företrädesrätten är semidispositiva (25–27 §§).  
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3.3 Uppsägningstid 
 
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid om en 
månad. Anställningstidens längd avgör arbetstagarens rätt till olika uppsägningstid, 
som sträcker sig från två månader vid två till fyra års anställning till sex månader vid 
10 års anställning. Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till lön och andra 
förmåner. Regelverket kan avvika genom kollektivavtal.22 
 

3.4 Tidsbegränsade anställningar 
 
Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar: provanställning i högst sex 
månader, allmän visstidsanställning (ALVA) i högst två år, vikariat i högst två år och 
säsongsanställd som avgörs av behovet av säsongsarbete. Även arbetstagare som fyllt 
67 år kan vara tidsbegränsat anställda. En provanställning övergår automatiskt i en 
tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren meddelar annat. Allmän 
visstidsanställning är en anställningsform som kan ingås fritt av arbetsgivaren utan 
några krav och motiveringar. Efter två års anställning på ALVA respektive vikariat 
inom en femårsperiod övergår dessa till tillsvidaretjänster. Detsamma gäller för 
ALVA om de olika typerna av tidsbegränsade anställningar följt på varandra i mer än 
fem år.23 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar kan ge avvikelser i 
kollektivavtal.24 
 

3.5 Uppsägningar och tvister 
 
Lagstiftningen kring tvister om en uppsägning är tvingande. En uppsägning kan 
bero på arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare är skyldig att uppge skälen 
till uppsägning vid arbetsbrist, som enligt praxis normalt godtas av arbetsdomstolen. 
Om uppsägningen beror på personliga skäl ska dessa ha varit kända av arbetsgivaren 
mindre än två månader före det att underrättelse om uppsägningen har lämnats.  
 

                                                
22 Paragraferna om uppsägningstid och ersättning under uppsägningstiden är semidispositiva (11-12 
§§). 
23 En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående 
anställningens slutdag (s.k. stapling). Denna kompletterande regel infördes i maj 2016. Se SFS 
2017:363.  
24 Paragraferna kring tidsbegränsad anställning är semidispositiva (5-6 §§, 15 §).  
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Den lokala arbetstagarorganisationen ska varslas två veckor före en uppsägning. 
Överläggning om uppsägningen måste begäras inom en vecka. I denna del är 
lagstiftningen dispositiv. Om arbetstagaren avser att yrka ogiltigförklaring av 
uppsägningen ska arbetsgivaren underrättas om detta senast två veckor efter 
uppsägningen eller efter att förhandlingen med lokal arbetsgivarorganisation 
avslutats.  
 
En uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad. Den kan inte vara sakligt 
grundad om inte arbetsgivare först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.25 Om en 
arbetstagare sägs upp utan saklig grund ska uppsägningen förklaras ogiltig. Under 
tvistetiden har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner. Om uppsägningen 
förklaras ogiltig får arbetsgivaren inte stänga av arbetstagaren från arbete. Om 
arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter ett avgörande i arbetsdomstolen utdöms 
skadestånd, som består av två delar: dels ett ekonomiskt skadestånd som uppstår för 
uppkomna skador samt ett allmänt skadestånd som är en ren sanktion av en 
arbetsgivare som brutit mot bestämmelserna i LAS. Skadeståndet storlek beror på 
anställningstiden och är som minst 16 månadslöner vid mindre än fem års 
anställningstid och som mest 32 månadslöner vid minst 10 års anställningstid. Det 
bör noteras att arbetsgivaren inte kan tvingas att ta tillbaka en uppsägning och låta 
den uppsagde arbeta kvar utan måste då istället betala skadestånd.26 
 
Lagstiftningen om proceduren kring tvister kan inte avvika i kollektivavtal med 
undantag för de rättigheter som gäller den lokala arbetstagarorganisationen. Även 
regelverket kring skadestånd är tvingande.27 

  

                                                
25 Proceduren kring uppsägningar kan inte avvika i kollektivavtal (7-10 §§ är tvingande).  
26 Att påtvinga en arbetsgivare ett anställningsförhållande vore att inkräkta på det s.k. 
arbetsgivarprerogativet som har som utgångspunkt att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet.  
27 Lagstiftningen kring tvister samt skadestånd vid uppsägning eller avskedande alternativt avslutande 
av tidsbegränsad anställning är tvingande (34-37 §§, 38-39 §§). Regelverket kring preskription dvs 
tidsangivelser för tvisteprocessen och skadeståndsanspråk kan dock avvika genom kollektivavtal (40-
41 §§ är semidispositiva).   
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4. En genomgång av kollektivavtal 
 
Ett trettiotal större kollektivavtal inom näringslivet har valts ut för att illustrera hur 
arbetsmarknadens parter hanterar dispositiviteten i LAS. I praktiken studeras sjuttio 
avtal då arbetsgivarorganisationer, särskilt för tjänstemännen, sluter avtal med flera 
arbetstagarorganisationer samtidigt. Totalt omfattar dessa kollektivavtal drygt en 
miljon löntagare.28 De största av studerade avtalen återges i tabell 1. De faktorer som 
studeras är uppsägningstider, turordningsregler, företrädesrätt till återanställlning, 
provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar. En detaljerad 
sammanställning av avtalen utifrån dessa aspekter återfinns i Appendix 2. 
Utgångspunkten för sammanställningen är relevanta delar i LAS. Det bör noteras att 
varseltider, som kan avvika från LAS, inte inkluderas i jämförelsen. Några 
karakteristika utifrån genomgången kan lyftas fram:  
 

4.1 Avtal om tidsbegränsade anställningar 
 
I flertalet av de undersökta kollektivavtalen sluts överenskommelser om särskilda 
bestämmelser för visstidsanställningar. I detta avseende tycks lagstiftningen kring 
allmän visstidsanställning (s.k. ALVA) inte fylla arbetsgivares och arbetstagares 
behov. I en del avtal specificeras under vilka villkor som visstidsanställningar är 
tillåtna och påminner mer om den lagstiftning som gällde före 2007, då allmän 
visstidsanställning ersatte tidigare tidsbegränsade anställningsformer i LAS. Många 
avtal anger viss tid, viss säsong eller visst arbete som grund för visstidsanställningar. 
Även praktikarbete och feriearbete brukar specificeras liksom för personer över 67 år 
eller den pensionsålder som gäller i pensionsavtalen. I andra kollektivavtal är det 
ungefär en allmän visstidsanställning som förhandlats fram men med ett något mer 
begränsande regelverk som till exempel särskild visstidsanställning eller 
överenskommen visstidsanställning. Medan allmän visstidsanställning gäller för 24 
månader under en femårsperiod, gäller många av de studerade kollektivavtalens 
visstidsanställningar 12 månader utan någon särskild specificerad period. Vissa 
kollektivavtal tillåter visstidsanställningar på högst 24 månader under en 
treårsperiod medan andra omfattar 10, 14 eller 18 månader. I en del avtal är det 

                                                
28 Kollektivavtal slutna med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) respektive Arbetsgivarverket 
som arbetsgivarorganisationer ingår ej.  
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möjligt att förlänga visstidsanställningen om det finns en lokal överenskommelse 
mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation i företaget. I några avtal kan 
dock visstidsanställningen omfatta 36 månader under en femårsperiod. I mycket 
specialiserade branscher har avtal slutits om särskilda doktorandtjänster och 
anställningar för postdoktorer. I något avtal finns även särskilda 
yrkesutbildningsavtal. I flera avtal kan visstidsanställning också användas fram till 
värnpliktstjänstgöring om den ska pågå i mer än tre månader.  
 
Vikariatsformen i LAS används i flertalet avtal men avtalen påpekar att vikariat 
endast gäller för viss tjänsteman. I synnerhet tjänstemannaavtal tillåter dock att 
vikariat också används under rekrytering till ledig tjänst under en begränsad tid, 
vanligen sex månader.  
 
I ett antal kollektivavtal specificeras en undre gräns för hur kort en 
visstidsanställning får vara. Det vanliga är att en sådan får omfatta minst en månad 
om det inte finns en lokal överenskommelse som tillåter kortare anställningstid. Även 
anställning under enstaka dagar för vissa timmar är tillåtet i något enstaka 
kollektivavtal, men arbetsgivaren ska då kunna erbjuda annan anställning om antalet 
timmar per vecka under ett år når en maxgräns på 15 timmar per vecka. 
Anställningsformen behovsanställning finns också i något avtal. Då ska 
behovsanställd efter nio månader erbjudas annan anställning med bestämd arbetstid.  
 
I LAS finns en omvandlingsregel som innebär att den som varit anställd på en ALVA 
eller vikariat i mer än två år inom en femårsperiod har rätt att få sin anställning 
omvandlad till en tillsvidaretjänst. Denna omvandlingsregel återfinns i regel inte i de 
studerade kollektivavtalen eftersom oftast andra former av visstidsanställningar än 
ALVA:n gäller. I några avtal finns dock en omvandlingsregel som gäller till exempel 
36 månaders visstidsanställning under en femårsperiod. I något avtal övergår 
särskild visstidsanställning efter 14 månader till en tillsvidareanställning. Endast i ett 
av avtalen ingår den så kallade staplingsregeln som tillkom i LAS under 2016 men 
den gäller visstidsanställningar som anställningsform istället för ALVA.29 Ett avtal 

                                                
29 ”Staplingsregeln” innebär att den som har haft en kombination av ALVA, vikariat och 
säsonganställning, där anställningarna följt på varandra, dvs har skett inom sex månader efter 
varandra, har rätt att få en tillsvidareanställning om ALVA-anställningarna sammanlagt motsvarar två 
år även om ramperioden på fem år har överskridits.  
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har dock en omvandlingsregel som gäller sammanräkning av ALVA och 
visstidsanställning vid behov efter 24 månaders anställning. Ett annat avtal 
specificerar att tidsbegränsade anställningar med en sammanlagd tid på tre år inom 
en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning. Ett par avtal specificerar också 
att arbetsgivaren inte får ha fler än fem arbetstagare anställda med överenskommen 
visstidsanställning.   
 

4.2 Provanställning 
 
Den övervägande majoriteten av de undersökta kollektivavtalen tillåter 
provanställningar på sex månader och följer därmed LAS. Men många kollektivavtal 
har andra regler för avslutande av anställningen än i LAS. En uppsägningstid på en 
månad om provanställningen avslutas i förtid eller inte ska förlängas till en 
tillsvidareanställning är vanlig medan endast två veckor gäller i LAS. I något 
kollektivavtal är provanställningen kortare än sex månader och i några branscher 
används inte provanställning enligt LAS över huvud taget. I dessa fall används istället 
regelverket för visstidsanställningar om en prövotid behövs.  Det finns också exempel 
i två kollektivavtal på att en provanställning kan förlängas efter tidsperioden på sex 
månader. Flertalet kollektivavtal möjliggör också en förlängning av provperioden om 
innehavaren varit frånvarande på grund av sjukdom; en bestämmelse som inte 
återfinns i LAS.   
 

4.3 Uppsägningstider 
 
I nästan alla studerade avtal gäller de uppsägningstider för arbetsgivaren som 
specificeras i LAS och som bestäms av antalet anställningsår. Många kollektivavtal 
har dock inkluderat en förlängning av uppsägningstiden för äldre arbetstagare; när 
arbetstagaren är över 55 år förlängs uppsägningstiden med sex månader om hen har 
mer än tio års sammanhängande anställningstid. Det kan också noteras att i ett par 
kollektivavtal specificeras en lägsta uppsägningstid på två månader för den som var 
arbetslös vid anställningstillfället och över 55 år vid uppsägningstillfället. I några 
avtal definieras uppsägningstiden från och med dagen efter då uppsägning skett.  
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Flera av kollektivavtal specificerar en längre uppsägningstid för arbetstagaren än den 
månad som gäller i LAS. I många avtal gäller att arbetstagaren har en uppsägningstid 
på två månader efter två eller tre års anställning.  Även vid visstidsanställningar 
anges i ett par kollektivavtal en ömsesidig uppsägningstid på minst en månad. För 
tidsbegränsad anställning begränsas i ett par kollektivavtal arbetsgivarens rätt att 
avbryta anställningen till den allra första tiden av anställningen (de första tre 
respektive sex månaderna).  
 

4.4 Turordningsregler 
 
LAS medger möjlighet till avvikelse från turordningsreglerna som baseras på 
anställningsår och ålder. För att kunna utnyttja semidispositiviteten i LAS i detta 
avseende måste kollektivavtalet slå fast att avvikelse från LAS är möjlig och medge 
lokala och/eller centrala förhandlingar om turordningen. I alla de studerade 
kollektivavtalen utom i ett par enstaka avtal anges därför att särskilda avtalsturlistor 
kan förhandlas fram vid driftsinskränkningar. I många kollektivavtal sägs inte 
särskilt mycket mer om hur avtalsturlistorna ska se ut. I konkurrensutsatta branscher 
finns dock skrivningar i kollektivavtalen som uppmanar parterna att vid 
turordningsförhandlingar ta hänsyn till företagets behov av kompetens och se till att 
företaget kan vara konkurrenskraftigt. I ett par avtal anges också att parterna ska 
eftersträva en personalsammansättning som gör att företaget kan drivas effektivt om 
arbetsstyrkan måste dras ner. I de studerade tjänstemannaavtalen finns 
gemensamma skrivningar som bygger på det omställningsavtal som slöts 1998.30  
 
I några kollektivavtal påpekas särskilt att hänsyn ska tas till yrkeskvalifikationer. I ett 
fåtal kollektivavtal anges vad som utgör en driftsenhet för att bättre passa företagens 
verksamhet. I ett kollektivavtal anges att en avdelning eller enhet med särskild 
inriktning kan inrättas som driftsenhet. I ett par andra kollektivavtal kan lokal 
överenskommelse göras om att två eller flera driftsenheter ska omfattas av 

                                                
30 ”De lokala parterna skall vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i 
bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag skall 
fastställandet av turordning ske med avsteg från bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.” ”De 
lokala parterna skall därvid göra ett urval av de anställda som skall sägas upp så att företagets behov 
av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet 
och därmed bereda fortsatt anställning.” Se Underbilaga A i Svenskt Näringsliv–PTK (1998). Se också 
Sveriges ingenjörer, Almega och Unionen (2017-3).   
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turordningen. I något kollektivavtal anges varje yrkesgrupp som en turordningsenhet 
inom turordningsområdet efter överenskommelse med lokal eller regional 
arbetstagarorganisation. I dessa kollektivavtal har parterna fäst större vikt vid en 
anpassning av driftsenhetsbegreppet än turordningen i sig. Inom varje driftsenhet 
följs därmed LAS principer om sist-in-först-ut (SIFU).  
 
I de allra flesta avtal lämnas förhandlingar om turordningen över till de lokala 
parterna som har att komma överens om en avtalsturlista vid driftsinskränkningar i 
enlighet med eventuella allmänna skrivningar i kollektivavtalen. I ett kollektivavtal är 
skrivningarna emellertid mer precisa, då inte bara arbetstagarens anställningstid och 
verksamhetens behov av särskild kompetens utan också yrkesskicklighet, lämplighet 
och särskilt stor försörjningsplikt hos den anställde beaktas vid upprättande av 
turordningslistor.  
 

4.5 Återanställning 
 
Kollektivavtalen måste också slå fast att en lokal överenskommelse kan göras om 
turordningen till återanställning. I ett antal kollektivavtal kan denna möjlighet 
användas inte bara då uppsägningarna verkställs utan också då det kan bli aktuellt 
med nyanställningar. Vid upprättande av turordningslistor gäller samma allmänna 
principer som vid uppsägningstillfället.  
 
I ett par kollektivavtal som gäller konkurrensutsatta branscher med stort 
omvandlingstryck har arbetstagarparten förhandlat fram en kollektivavtalad 
förstärkt företrädesrätt (KFF) som vanligen är på sex månader. KFF förläggs när 
uppsägningstiden tagit slut för den/de arbetstagare som har längst uppsägningstid, 
det vill säga efter sex månaders uppsägningstid om inte de lokala parterna kommit 
överens om annat. I praktiken innebär KFF att en arbetstagare med en månads 
uppsägningstid får fyra månaders förstärkt företrädesrätt.31  Om ingen lokal 
överenskommelse finns om turordning vid återanställning kan arbetsgivaren avvika 
från turordningen enligt LAS och undanta en tredjedel av det antal som ska 
återanställas med KFF.  

                                                
31 I LAS gäller att arbetstagaren måste ha varit anställd i 12 månader för att få företrädesrätt som 
gäller i nio månader. Viss del av denna blir då förstärkt av kollektivavtalet.  
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I ett annat kollektivavtal är den lagstadgade företrädesrätten istället förlängd. I 
företag som enligt avtalet inrättat avdelningar eller enheter med särskild inriktning 
förlängs företrädesrätten till dess att tolv månader förflutit sedan anställningens 
upphörande medan den i LAS är nio månader.  
 

4.6 Avvikelse från LAS genom inhyrning 
 
I företag med KFF i kollektivavtalen gäller särskilda regler för inhyrning av personal 
via bemanningsföretag. Vid förhandlingar om KFF var arbetstagarpartens 
utgångspunkt att begränsa företagens användning av bemanningsföretag som de 
menade används av arbetsgivarna för att komma förbi LAS. Under perioden med 
KFF gäller att företaget inte kan hyra in personal via bemanningsföretag i mer än 
maximalt 30 dagar om det är särskilt motiverat av ett tidsbegränsat 
arbetskraftsbehov. Inhyrning utöver detta kräver överläggning med lokal 
arbetstagarorganisation. Om denna motsätter sig inhyrning men arbetsgivaren 
önskar gå vidare, ska arbetsgivaren betala tre månadslöner till lika många arbetare 
som omfattas av KFF som antalet inhyrda.  
 
Flera andra kollektivavtal har också begränsat inhyrning av personal. I avtalen måste 
inhyrning för längre perioder än fem veckor föregås av förhandlingar med den lokala 
arbetstagarparten om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Frågan som 
behandlas är om företagets behov av tillfällig arbetskraft kan lösas genom 
återanställning av tidigare anställd med företrädesrätt istället för genom inhyrning. I 
dessa kollektivavtal har också parterna kommit överens om att inrätta en särskild 
skiljenämnd avseende inhyrning med uppgift att förklara om arbetsgivarens 
planerade eller vidtagna åtgärd kan anses strida mot företrädesrätten till 
återanställning i LAS.  
 

4.7 En jämförelse av regelverken i kollektivavtalen.  
 
Genomgången av de tjugonio största kollektivavtalen i näringslivet visar att de 
innefattar många gemensamma faktorer men att de också skiljer sig åt, vilket är 
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tanken med en semidispositiv lagstiftning.32 I tabell 2A respektive tabell 2B 
sammanförs de olika avtalen översiktligt utifrån ett par dimensioner: kollektivavtal 
som följer LAS, kollektivavtal som i stort följer LAS men med vissa tillägg, 
kollektivavtal som innefattar särskilda, branschspecifika anpassningar och 
kollektivavtal som tillåter lokala överenskommelser utan några riktlinjer. I tabell 2A 
återges de studerade kollektivavtalen för arbetarkollektivet (18 stycken) och i tabell 
2B återges de studerade kollektivavtalen för tjänstemannakollektivet (11 stycken). 
Siffrorna inom parentes hänvisar till sammanställningen av kollektivavtal i Appendix 
2. Nedan görs en jämförelse både inom varje kollektiv och mellan arbetar- respektive 
tjänstemannaavtalen. 
 
Av de arton arbetaravtal som studerats är det inget kollektivavtal som genomgående 
följer LAS. Däremot tycks uppsägningstiderna i LAS vara relativt accepterade vad 
gäller tillsvidareanställda.33 De avvikelser som görs under rubriken ”LAS med tillägg” 
i tabell 2A gäller en förlängning av uppsägningstiden för arbetstagare över 55 år och 
att uppsägningstiden räknas från dagen efter att uppsägningen skett.  
 
Det är endast avtalet i bemanningsbranschen som följer LAS avseende turordningen 
vid uppsägningar. Ytterligare tre avtal följer LAS men först efter att 
driftsenhets/turordningsenhetsbegreppet anpassats till branschens verksamhet eller 
geografisk utbredning. El- och VVS-branschens samt byggbranschens avtal återfinns 
därför under rubriken ”LAS med tillägg” i tabell 2A. Sex av avtalen i tabell 2A tillåter 
att lokal överenskommelse om turordningen fattas utan att några särskilda riktlinjer 
ges medan åtta avtal innehåller någon form av instruktion till de lokala parterna vid 
fastställandet av turordningslistorna. Inom massa- och pappersindustrin, trä- och 
möbelindustrin, samt transport- och livsmedelsindustrin betonas i olika grad 
kompetens och yrkeskvalifikationer samt företagens möjligheter att bedriva 
konkurrenskraftig verksamhet. Ur denna aspekt liknar arbetaravtalen och 
tjänstemannaavtalen varandra och skrivningarna är i något avseende likalydande.  
 

                                                
32 Dessa motsvarar i praktiken sjuttio avtal då många arbetsgivarorganisationer sluter samma avtal 
med flera arbetstagarorganisationer. 
33 I många kollektivavtal finns däremot särskilda uppsägningsvillkor för tidsbegränsat anställda som 
skiljer sig från LAS, vilket inte återspeglas i tabeller 2A och 2B.  
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En majoritet av de studerade arbetaravtalen följer LAS kvalifikationer för 
återanställning. De kollektivavtal som återfinns under rubriken ”LAS med tillägg” i 
tabell 2A har någon form av skrivning runt inhyrning av personal. Inom stål- och 
metallindustrin, teknik-, kemi- samt i motorbranschen kontrolleras inhyrning av 
bemanningsföretag genom ett särskilt regelverk för kollektivavtalad företrädesrätt 
(KFF). Inom byggindustrin krävs förhandlingar vid behov av inhyrning av 
arbetskraft, liksom i elektriker- och VVS-branschen.  
 
Bemanningsbranschen följer även här LAS avseende turordning liksom 
byggbranschen, el- och VVS-branschen efter att omplaceringsområden och 
avdelningar förhandlats fram. Sju avtal tillåter lokal överenskommelse om 
turordningen vid återanställning utan några riktlinjer. Resterande sju avtal har någon 
form av riktlinjer inför den lokala förhandlingen. För de branscher som exempelvis 
förhandlat fram KFF är det möjligt att undanta en tredjedel av arbetstagarna med 
företrädesrätt om det inte finns en lokal överenskommelse om turordningen vid 
återanställning.  
 
I fem av de studerade arbetaravtalen används inte provanställningar. Istället kan 
visstidsanställningar användas om en prövoperiod behövs. I stort följer övriga 
kollektivavtal LAS för provanställningar med något tillägg. Alla avtal utom två under 
rubriken ”LAS med tillägg” i tabell 2A ger möjlighet till förlängning av 
provanställningen vid frånvaro. Ett annat tillägg specificerar en ömsesidig 
”uppsägningstid” på två veckor, medan LAS endast anger att arbetsgivaren ska 
meddela två veckor i förväg om anställningen ska avbrytas eller inte förlängas.  
 
Vad gäller övriga tidsbegränsade anställningar skiljer de sig åt från LAS och är lite 
olika formulerade i olika kollektivavtal. Allmän visstidsanställning (ALVA) i LAS har 
inte anammats av de avtalsslutande parterna. Avtalen innehåller konstruktioner som 
mer detaljerat styr användningen av tidsbegränsade anställningar. Endast två 
arbetaravtal följer LAS helt och hållet medan fyra av de studerade avtalen följer LAS 
med visst tillägg. I detaljhandeln, transportbranschen och servicebranschen kan 
ALVA användas kompletterat med visstidsanställningar vid behov. Även i hotell- och 
restaurangbranschen kan ALVA användas kompletterat med tidsbegränsad 
anställning för enstaka dagar. I övriga tolv avtal i tabell 2A specificeras olika former 
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av tidsbegränsade anställningar som är anpassade till branschens behov av tillfällig 
arbetskraft. Det kan noteras att bemanningsbranschens avtal tillåter återkommande, 
korta visstidsanställningar medan andra arbetaravtal snarare begränsat 
användningen av kort visstid.  
 
Inte heller omvandlingsregeln i LAS följs i kollektivavtalen. Istället har de studerade 
arbetaravtalen omvandlingsregler eller andra begränsningar som är anpassade till de 
olika typerna av tidsbegränsade anställningar.  
 
De elva tjänstemannaavtal som studerats har mer gemensamma faktorer än de 
arbetaravtal som redovisats.34 Medan arbetaravtalen i hög grad följer LAS avseende 
uppsägningstiderna har de flesta tjänstemannaavtalen gjort tillägg som gäller både 
arbetsgivarens och arbetstagarens uppsägningstid. Detta gäller tio avtal i tabell 2B 
medan motorbranschen följer LAS avseende arbetstagarens uppsägningstid. De 
tillägg som gjorts för arbetstagaren under rubrik ”LAS med tillägg” är en förlängning 
av uppsägningstiden till två månaders uppsägningstid vid två års anställning i tio 
avtal och tre månaders uppsägningstid vid sex års anställning i fem av dessa avtal. I 
byggbranschen gäller två månaders uppsägningstid fram till och med tre års 
anställning. I alla de elva avtal som avviker från LAS i tabell 2B vad gäller 
arbetsgivarens uppsägningstid har samma regelverk avtalats i tjänstemannaavtalen 
som i arbetaravtalen; den som är över 55 år och varit anställd vid företaget i tio år, 
har rätt till en förlängd uppsägningstid med sex månader.  
 
Det är inget av de studerade tjänstemannaavtalen som följer LAS vad gäller 
turordningsreglerna utan lokala överenskommelser kan slutas. I alla kollektivavtal i 
tabell 2B finns samma skrivningar som i omställningsavtalet mellan Svenskt 
Näringsliv och PTK från 1998 och i kollektivavtalen ges riktlinjer för hur 
avtalsturlistorna ska tas fram. De lokala parterna uppmanas att ”värdera företagets 
krav och behov i bemanningshänseende” och avgöra om dessa inte kan tillgodoses 
med turordning enligt LAS. Om lokal överenskommelse om turordning ska upprättas 
ska ”företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att 

                                                
34 I de flesta kollektivavtalen på tjänstemannasidan har arbetsgivarorganisationen slutit samma avtal 
med flera tjänstemannaorganisationer. Om varje sådant avtal räknas separat har 52 kollektivavtal för 
tjänstemännen studerats.    
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bedriva konkurrenskraftig verksamhet”.35 I bemanningsbranschen har ytterligare 
faktorer betydelse, som pågående längre uppdrag eller specifik kompetens för 
uppdraget.  
 
De flesta tjänstemannaavtalen i tabell 2B följer LAS kvalifikationer för 
återanställning. De kollektivavtal som finns under rubriken ”LAS med tillägg” har 
någon variant av återanställning för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. 
För turordningen vid återanställning gäller samma riktlinjer som vid 
uppsägningarna. Inte i något tjänstemannaavtal återfinns någon förstärkt 
företrädesrätt i kollektivavtalen eller någon förlängning av företrädesrätten. I detta 
avseende skiljer sig de studerade tjänstemannaavtalen klart från arbetaravtalen.  
 
I teknik- och kemibranschen används inte begreppet provanställning. Istället 
används visstidsanställningar om en prövotid behövs. Tjänstemannaavtalen 
överensstämmer i detta avseende med arbetaravtalen inom dessa branscher. Endast 
inom byggsektorn och till viss del bemanningsbranschen följs LAS medan i övriga 
avtal görs tillägg till LAS enligt tabell 2B.36 Liksom i arbetaravtalen kan 
provanställningar för tjänstemännen förlängas vid frånvaro i fem av kollektivavtalen. 
I tjänstemannaavtalen anges också en ömsesidig ”uppsägningstid” på två veckor i fem 
av avtalen. I tjänstemannaavtalet på handelns område och på 
kommunikationsområdet gäller en månads ”uppsägningstid” om provanställningen 
ska avbrytas. I motorbranschen är det möjligt att förlänga provanställningen med 
ytterligare sex månader och i bemanningsbranschen med tio månader för 
ambulerande tjänstemän, något som inte återfinns i arbetaravtalen.  
 
Vad gäller övriga tidsbegränsade anställningar är det inte ett enda av de studerade 
tjänstemannaavtalen som helt och hållet följer LAS utan kollektivavtalen är 
anpassade till branschens specifika behov. På kommunikationsområdet följs LAS 
med tillägg för vikariatsanställning som kan användas i avvaktan på ny innehavare 
under högst sex månader. I hotell- och restaurangbranschens tjänstemannaavtal följs 
LAS med tillägg för anställning vid tillfälligt behov och användning av enstaka dagar. 

                                                
35 Från Underbilaga A i Svenskt Näringsliv-PTK (1998). 
36 Provanställningar enligt LAS gäller för stationära och entreprenadtjänstemän i 
kompetensföretagen.  
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I byggbranschen är kvalifikationerna för tidsbegränsade anställningar i 
överensstämmelse med LAS men benämningen på ALVA är ”fri visstidsanställning”, 
därav rubriceringen ”LAS med tillägg” i tabell 2B. Byggsektorn har också anammat 
övergångsreglerna från LAS. Tjänstemannaavtalet i hotell- och restaurangbranschen 
följer LAS omvandlingsregler förutom att staplingsregeln från 2016 inte tagits in i 
avtalet.  
 
I övriga åtta kollektivavtal i tabell 2B ersätts LAS med ett anpassat regelverk för 
visstidsanställningar som ser lite olika ut i olika branscher precis som för de 
studerade arbetaravtalen. Motorbranschens avtal anger inte någon gräns för hur lång 
en visstidsanställning får vara och kräver en överenskommelse mellan arbetsgivare 
och tjänsteman för anställning på viss tid, viss säsong eller visst arbete. De sju 
återstående avtalen är mer precisa och anger efter hur många månader som en 
tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning (i fem av de studerade 
avtalen efter 36 månader och i två stycken efter 24 månader).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att såväl de studerade arbetaravtalen som 
tjänstemannaavtalen har valt att använda semidispositiviteten i lagstiftningen för att 
utforma tidsbegränsade anställningar anpassade till branschen. Även vid 
uppsägningar och utformandet av turordningslistor har semidispositiviteten använts 
av parterna. I de studerade tjänstemannaavtalen finns riktlinjer för hur en lokal 
avtalsturlista ska tas fram. I de studerade arbetaravtalen återfinns också riktlinjer av 
varierande grad, men i hälften av de undersökta arbetaravtalen överlämnas 
framtagandet av en avtalsturlista till de lokala parterna utan några specifika 
riktlinjer.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 
I en dynamisk ekonomi skapas nya jobb samtidigt som gamla jobb försvinner. Det 
betyder att människor har större möjligheter att få jobb men att de också kan bli av 
med sina jobb. Anställningsskyddet är då ett instrument för att åstadkomma stabila 
förutsättningar för den som är anställd. Det gäller därför för policyskapare att hitta 
en balans mellan marknadsekonomins dynamik och människors behov av trygghet. 
Ett väl utformat anställningsskydd kan bidra till att människor får jobb och 
välståndet ökar.  
 
Det förekommer i debatten många uppfattningar och myter om LAS. Inte minst 
policyskapare diskuterar förändringar av lagstiftningen som om de skulle få 
betydande genomslag på arbetsmarknaden. I realiteten är regelverket i LAS inte 
bindande i de flesta avseenden vilket betyder att arbetsmarknadens parter kan 
förhandla om andra lösningar som är bättre anpassade till sina branschers 
förhållanden. Om parterna inte kan komma överens gäller dock lagstiftningen. Syftet 
med denna studie är just att kartlägga i vilken mån möjligheten till särskilda 
avtalslösningar, så kallad semidispositivitet, utnyttjas.37  
 
Genomgången visar att parterna på arbetsmarknaden använder semidispositiviteten i 
relativt hög grad. Det gäller särskilt tidsbegränsade anställningar där olika branscher 
har lite olika typer av visstidsanställningar. I flera kollektivavtal gäller 
anställningsformer både enligt tidigare lagstiftning och anpassade till branschen. Det 
gäller också turordningen. Alla kollektivavtal med några få undantag har inkluderat 
möjligheten att sluta lokala överenskommelser vid arbetsbrist. I hälften av de 
studerade kollektivavtalen inom arbetarkollektivet har parterna avstått från att på 
förbundsnivå förhandla fram riktlinjer vid upprättandet av avtalsturlistor. Detta har 
överlåtits till de lokala parterna. Installatörsföretagen och byggbranschen har istället 
förhandlingar om vad som skall räknas som driftsenhet eller turordningsenhet och 
hur turordningsområden ska avgränsas medan principen i LAS om sist-in-först-ut 
(SIFU) gäller inom dessa.  
 

                                                
37 Att lagstiftningen är semidispositiv innebär att avvikelse från lagen kan ske genom 
överenskommelser på förbundsnivå.  
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Inom tjänstemannakollektivet har alla de studerade kollektivavtalen skrivningar om 
vilka hänsyn som ska tas vid lokala förhandlingar om turordningen.38 Dessa är 
likalydande och baseras på ett trettio år gammalt omställningsavtal. Om 
avtalsturlistor ska upprättas ska ”företagets behov av kompetens särskilt beaktas 
liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet”.39 
Skrivningarna ger utrymme för tolkningar som kan öka flexibiliteten på 
arbetsmarknaden. Det intressanta är hur dessa riktlinjer påverkar de lokala 
förhandlingarna om avtalsturlistor. Frågan är också om lokala överenskommelser 
utan riktlinjer underlättar företagens behov av omställning eller om SIFU-principen 
avtalas gälla lokalt.  
 
Denna rapport besvarar emellertid inte frågan hur turordningsreglerna fungerar i 
praktiken. Det troliga är att det varierar från företag till företag inom olika branscher 
beroende på hur väl de lokala parterna lyckas i förhandlingen. I en intervjustudie 
undersöks hur tolv medelstora företag inom tillverkningsbranschen hanterat 
uppsägningar vid arbetsbrist eller av personliga skäl.40 Studien visar att alla företag 
utom ett har använt lokala avtalsturlistor och att det till syvende och sist handlar om 
att ekonomiskt kompensera de arbetstagare som får lämna företaget.  
 
En enkätstudie genomförd på branschnivå av Svenskt Näringsliv 2010 visar att 36 
procent av de omkring 2 300 företag som hade sagt upp tillsvidareanställd personal 
till följd av arbetsbrist under de senaste tolv månaderna hade kommit överens med 
facket om avsteg från turordningen.41 Enligt studien var det en betydande andel som 
använder möjligheten att sluta lokala överenskommelser. Skillnader mellan 
branscher tycks dock vara stor. Av Teknikföretagens medlemmar hade 58 procent 
använt avtalsturlistor, medan en lägre andel, 21 procent, i Sveriges Byggindustrier 
gjort detta.42  
 

                                                
38 Även inom pappers- och massaindustrin och transportbranschen innehåller arbetaravtalen samma 
skrivningar som tjänstemännens avtal. 
39 Se Svenskt Näringsliv-PTK (1998). 
40 Se Stern med flera (2018).  
41 Lindgren (2010). 
42 Det ska noteras att det i Byggavtalet sluts överenskommelser om turordningsenheter, 
turordningsområden och omställningsområden inom vilka sedan LAS turordningsregler gäller. För 
tjänstemännen inom byggindustrin är det dock möjligt att sluta lokala överenskommelser om 
avtalsturlistor utifrån de riktlinjer som ges i deras kollektivavtal.  
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En uppfattning som framförs i debatten är att lagstiftningen under senare år har gått 
i mer arbetsgivarvänlig riktning eftersom det har skett en uppluckring av 
tidsbegränsade anställningar; överenskommen visstidsanställning infördes 1997 och 
allmän visstidsanställning kom 2007. Eftersom allmän visstidsanställning kan 
användas obegränsat av arbetsgivaren under två år utan att behovet måste motiveras, 
kan denna ses som en anställningsform som ökar flexibiliteten för arbetsgivaren. 
Samtidigt visar genomgången i denna studie att det i kollektivavtalen finns ett antal 
andra anställningsformer som är mer begränsande och därmed mer 
arbetstagarvänliga än LAS regelverk.   
 
I ett avseende är lagstiftningen tvingande oavsett om företag har kollektivavtal eller 
ej: en uppsägning måste vara sakligt grundad. Sverige är ett av sju länder inom 
OECD där en uppsägning bedöms som osaklig om företaget åsidosatt sin 
omplaceringsskyldighet. Sverige är också det land som betalar högst skadestånd om 
en uppsägning bedöms som osaklig, 32 månaders kompensation.43 En avgörande 
faktor vid uppsägningar och omplaceringar är kravet på tillräckliga kvalifikationer. 
Det finns olika uppfattningar hos arbetsgivare och arbetstagare om tolkningar av 
detta. Arbetsdomstolen, AD, säger i en dom från 2005 att kravet inte betyder mer än 
att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som 
söker det arbete det är fråga om. Det bör även kunna avsättas viss rimlig tid för 
omplacerad arbetstagare att lära sig jobbet, slår AD fast.44 I en kommentar till 
lagstiftningen sägs att det betyder att man ska kunna lära sig arbetet på sex 
månader.45  
 
I en studie av nittio AD-domar visas att rättstillämpningen har ändrats till förmån för 
arbetsgivarens tolkning av tillräckliga kvalifikationer under de senaste tjugo åren 
jämfört med LAS första tjugo år.46 Från arbetsgivarhåll framförs emellertid att kravet 
på tillräckliga kvalifikationer är problematiskt och begränsar deras 
arbetsledningsrätt. Det är också en lång och utdragen process innan fallen når 
Arbetsdomstolen för prövning. Arbetstagaren har rätt att kvarstå i anställningen så 

                                                
43 Se OECD (2013) och Appendix 3. 
44 Se AD 2005:75. 
45 Se LAS (1982). 
46 Ulander-Wänman (2016). 
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länge som en tvist om uppsägningens giltighet pågår vilket betyder att arbetsgivaren 
måste betala lön under tiden.  
 
En slutsats i denna studie är att semidispositiviteten är omfattande och att det är 
möjligt för arbetsmarknadens parter att själva förhandla fram lämpliga villkor i 
nästan alla avseenden i LAS utom där EU-direktiv råder och utom regelverket kring 
saklig-grund för uppsägning. En annan slutsats är att företag som inte har 
kollektivavtal kan använda mer flexibla anställningsformer än företag med 
kollektivavtal. Å andra sidan kan företag med kollektivavtal i normalfallet förhandla 
fram en turordningslista baserad på andra faktorer än anställningstid, vilket ökar 
rörligheten på arbetsmarknaden.  
 
En ytterligare slutsats som kan dras är att förslag på förändringar i LAS som 
diskuteras i debatten inte alltid kommer att få den effekt som eftersträvas. Förslaget 
att allmän visstidsanställning ska tas bort ur LAS, eftersom anställningsformen kan 
vara otrygg för arbetstagarna, kommer till exempel inte automatiskt att medföra 
förändringar av anställningsformerna i näringslivet. För att en sådan förändring ska 
ha betydelse måste arbetsmarknadens parter vara beredda att omförhandla sina 
kollektivavtal.  
 
I ett avseende kan lagstiftningen emellertid göra skillnad; saklig-grund regeln kan 
göras semidispositiv.47 Det skulle göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att 
anpassa innebörden av saklig-grund, tillräckliga kvalifikationer och 
omplaceringsskyldigheten efter branschspecifika förhållanden. Det skulle också vara 
en återgång till den ordning som gällde före LAS tillkomst 1974 då arbetsmarknadens 
parter tog ansvar för anställningar och uppsägningar. Samtidigt behövs dock ett 
grundskydd i lagstiftningen som också kan ses över vad gäller såväl 
omplaceringsskyldigheten som skadeståndets storlek, inte minst från ett 
internationellt perspektiv.  
 
Om det inte framstår som möjligt att ändra lagstiftningen i dessa avseenden vore ett 
alternativ att parterna förhandlar fram ett nytt huvudavtal med riktlinjer för 

                                                
47 Detta förslag diskuteras också i Glavå (2018). 
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turordningsregler som bättre tillgodoser arbetsgivarnas behov av kompetens. Det är 
kanske inte annat än en from förhoppning då försöket att få till stånd ett nytt 
huvudavtal 2009 mellan Svenskt Näringsliv och LO-PTK misslyckades. Men det har 
gått närmare ett decennium sedan dess och det är möjligt att arbetsmarknadens 
parter har större möjligheter att komma överens i dag när såväl globalisering som 
digitalisering redan gjort insteg på arbetsmarknaden.  
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Tabell 1: Största kollektivavtal i näringslivet 
 

Nr Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Antal 
1 Svensk Handel Unionen Tjänstemän handeln   

 24 000 
2 Teknikarbetsgivarna Industrifacket 

Metall 
 
Teknikavtalet 

 
117 000 

3 Innovations- och 
Kemiarbetsgivarna 

Industrifacket 
Metall 

 
I-avtalet 

 
 20 000 

4 Installatörsföretagen 
(tidigare EIO) 

Svenska 
Elektrikerförbundet 

Installations- 
avtalet 

 
 18 000 

5 Visita Unionen Tjänstemanna- 
avtal 

 
 20 000 

6 Teknikarbetsgivarna Unionen Teknikavtal 
Tjänstemän 

 
 69 400 

6 Teknikarbetsgivarna Sveriges Ingenjörer 
 

Teknikavtal 
Tjänstemän 

 
 58 400 

7 Innovations- och 
Kemiarbetsgivarna 

Unionen 
 

Tjänstemanna- 
avtal 

 
 17 500 

7 Innovations- och 
Kemiarbetsgivarna 

Sveriges Ingenjörer 
 

Tjänstemanna- 
avtal 

 
 17 000 

8 IT&Telekomföretagen Unionen IT-branschen  50 000 
 

8 IT&Telekomföretagen Sveriges Ingenjörer 
 

IT-branschen    5 000 

9 IT&Telekomföretagen Unionen Telekom  15 000 
 

10 Svensk Handel Handelsanställdas 
Förbund 

Detaljhandeln 200 000 

11 Svensk Handel Handelsanställdas  
Förbund 

Partihandeln  21 000 

12  Tjänsteförbunden SEKO Facket för 
Service och 
Kommunikation 

Kommunikation  12 000 

12  Tjänsteförbunden Sveriges Ingenjörer Kommunikation  14 000 
 

13 Tjänsteföretagen Unionen  Tjänstemän i 
Tjänste- och 
Mediaföretag 

 
 
27 000 

14  Industriarbetsgivarna (Stål- 
och metall) 

Industrifacket 
Metall 

Stål- och 
Metallindustri 

 
 24 000 

15 Industriarbetsgivarna 
(Skogsindustrier) 

Svenska Pappers- 
Industriarbetare- 
förbundet 

Massa- och 
Pappersindustri 

 
 
 20 000 

16 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetare- 
förbundet 

Livsmedelsavtal  
25 000 

17 Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
 

Unionen Tjänstemanna- 
avtal 

 
 
 15 000 

18 Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 

Industrifacket 
Metall 

Motorbransch- 
avtalet 

 
 21 200 

19  Biltrafikens  
Arbetsgivareförbund 

Svenska Transport-
arbetareförbundet 

Transportavtalet  
 42 000 

20 Säkerhetsföretagen Svenska Transport-
arbetareförbundet 

Bevaknings- och  
säkerhetsavtalet 

 
16 000 

21 Installatörsföretagen  
(tidigare VVS) 

Svenska Byggnads- 
arbetareförbundet 

Teknikinstallationsavt
alet 

 
 20 000 

22 Trä- och möbelföretagen GS Facket för skogs- trä- 
och grafisk bransch 

Träindustriavtalet  
 
27 000 
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23 Visita Hotell- och Restaurang 
Facket 

Gröna Riks  
60 000 

24 Sveriges Bussföretag Svenska 
Kommunalarbetare- 
förbundet 

Bussbransch- 
avtal 

 
 
21 000 

25 Sveriges Byggindustrier Svenska Byggnads- 
arbetareförbundet 

Byggavtalet 58  000 

26 Sveriges Byggindustrier Ledarna Tjänstemän inom 
byggbranschen 

 
15 000 

27 Tjänsteförbunden SEKO Facket för Service 
och Kommunikation 

Serviceentreprenad 
företag 
 
 

29 000 

28 Kompetensföretagen 
(tidigare Bemanning) 

Unionen Tjänstemannaavtal 35 000 

29 Kompetensföretagen 
(tidigare Bemanning) 

Industrifacket 
Metall med flera 

Bemanningsavtalet 30 000 

  
          Totalt antal anställda som täcks av utvalda kollektivavtal 1 098 500 
 

 
 



Tabell 2A: Kollektivavtal för arbetarförbund  
	 Uppsägningstider	

tillsvidareanställning	
Turordning	vid	
uppsägning	

Återanställning	 Tidsbegränsade	anställningar	

	 AG	 AT	 	 Krav	 Turordning	 Prov**	 Övriga	

LAS	
	

Teknik	(2)	
Kemi	(3)	
El	(4)	
Detalj	(10)	
Parti	(11)	
Stål	(14)	
Livsm	(16)	
Motor	(18)	
Bevakn	(20)	
Trä	(22)	
Hotell	(23)	
Bygg	(25)	
Service	(27)	
Kompetens	(29)	
	
	
	
	

Teknik	(2)		
Kemi	(3)	
El	(4)	
Detalj	(10)	
Parti	(11)	
Stål	(14)	
Livsm	(16)	
Motor	(18)	
Trpt	(19)	
Bevakn	(20)	
VVS	(21)	
Trä	(22)	
Hotell	(23)	
Buss	(24)	
Bygg	(25)	
Service	(27)	
Kompetens	(29)	

Kompetens	(28)	 Papper	(15)	
Livsm	(16)	
Trpt	(19)	
Bevakn	(20)	
VVS	(21)	
Trä	(22)	
Hotell	(23)	
Buss	(24)	
Service	(27)	
	

Kompetens	(29)	
	
	
	
	
	
	

Motor	(18)	
VVS	(21)	
Buss	(24)	

VVS	(21)	
Buss	(24)	
	

LAS	med	tillägg	
	

Papper	(15)	
Trpt	(19)	
VVS	(21)	
Buss	(24)	

Papper	(15)	
	
	

El	(4)*	
VVS	(21)*	
Bygg	(25)*	

Teknik	(2)	
Kemi	(3)	
El	(4)	
Detalj	(10)	
Parti	(11)	
Stål	(14)	
Motor	(18)	
Bygg	(25)	
Kompetens	(29)	

El	(4)*	
VVS	(21)*	
Bygg	(25)*	
	

Detalj	(10)	
Parti	(11)	
Papper	(15)	
Trpt	(19)	
Bevakn	(20)	
Trä	(22)	
Hotell	(23)	
Bygg	(25)	
Service	(27)	

Detalj	(10)	
Trpt	(19)	
Hotell	(23)	
Service	(27)	
	
	
	
	
	

Avtal	med	
specifikationer/	
riktlinjer	
	

	 	
	
	

Teknik	(2)	
Stål	(14)	
Papper	(15)	
Livsm	(16)	
Trpt	(19)	

	 Teknik	(2)	
Kemi	(3)	
Stål	(14)	
Papper	(15)	
Livsm	(16)	

El	(4)	
	
	
	

Teknik	(2)	
Kemi	(3)	
El	(4)	
Parti	(11)	
Stål	(14)	
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Bevakn	(20)	
Trä	(22)	
Buss	(24)	
	
	

Motor	(18)	
Bevakn	(20)	

Papper	(15)	
Livsm	(16)	
Motor	(18)	
Bevakn	(20)	
Trä	(22)	
Bygg	(25)	
Kompetens	(29)		

Lokal	ÖK	utan	
riktlinjer	
	

	 	 Kemi	(3)	
Detalj	(10)	
Parti	(11)	
Motor	(18)	
Hotell	(23)		
Service	(27)	

	 Detalj	(10)		
Parti	(11)		
Trpt	(19)	
Trä	(22)	
Hotell	(23)	
Buss	(24)	
Service	(27)	

	 	

	
Tabellen	redovisar	kollektivavtalen	för	Teknikarbetsgivarna	och	Industrifacket	Metall	(Teknik	(2)),	IKEM	och	Industrifacket	Metall	(Kemi	(3)),	Elektriska	
Installatörsorganisationen	och	Svenska	Elektrikerförbundet	(El	(4)),	Svensk	Handel	och	Handelsanställdas	förbund	–	detaljhandeln	(Detalj	(10)),	Svensk	Handel	och	
Handelsanställdas	förbund	–	partihandeln	(Parti	(11)),	Industriarbetsgivarna	Stål	och	Metall	och	Industrifacket	Metall	(Stål	(14)),	Industriarbetsgivarna	
Skogsindustrier	och	Svenska	Pappersindustriarbetareförbundet	(Papper	(15)),	Livsmedelsföretagen	och	Livsmedelsarbetareförbundet	(Livsm	(16)),	
Motorbranschens	arbetsgivareförbund	och	Industrifacket	Metall	(Motor	(18)),	Biltrafikens	Arbetsgivareförbund	och	Svenska	Transportarbetareförbundet	(Trpt	
(19)),	Säkerhetsföretagen	och	Svenska	Transportarbetareförbundet	(Bevakn	20),	VVS-företagen	och	Svenska	Byggnadsarbetareförbundet	(VVS	(21)),	Trä-	och	
Möbelföretagen	och	GS	Facket	för	skogs-,	trä-	och	grafisk	bransch	(Trä	(22)),	Visita	och	Hotell-	och	Restaurang	Facket	(Hotell	(23)),	Sveriges	Bussföretag	och	
Svenska	Kommunalarbetareförbundet	(Buss	(24)),	Sveriges	Byggindustrier	och	Svenska	Byggnadsarbetareförbundet	(Bygg	(25)),	Tjänsteförbunden	och	SEKO	
Facket	för	Service	och	Kommunikation,	Fastighets	–	Serviceentreprenad	(Service	(27)),	Kompetensföretagen	och	Industrifacket	Metall	(Kompetens	(29)).	Siffrorna	
hänvisar	till	de	genomgångna	avtalen	i	appendix	2.		
*I	kollektivavtalen	specificeras	driftsenhet/turordningsenhet	som	avviker	från	LAS.	Inom	dessa	följs	dock	SIFU-principen	enligt	LAS.		
**	Teknik	(2),	Kemi	(3),	Stål	(14),	Livsm	(16)	använder	visstidsanställning	istället	för	begreppet	provanställning.		Kompetens	(29)	använder	inte	provanställningar.		
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Tabell 2B: Kollektivavtal för tjänstemannaorganisationer 
	 Uppsägningstider	

tillsvidareanställning	
Turordning	vid	
uppsägning	

Återanställning	 Tidsbegränsade	anställningar	

	 AG	 AT	 	 Krav	 Turordning	 Prov*	 Övriga	

LAS	 	 Motor	(17)	 	 Teknik	(6)	
Kemi	(6)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Motor	(17)	
Bygg	(26)	

	 Bygg	(26)	
Kompetens	(28)**	

	

LAS	med	tillägg	 Handeln	(1)	
Hotell	(5)	
Teknik	(6)	
Kemi	(7)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Media	(13)	
Motor	(17)	
Bygg	(26)	
Kompetens	(28)	

Handeln	(1)	
Hotell	(5)	
Teknik	(6)	
Kemi	(7)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Media	(13)	
Bygg	(26)	
Kompetens	(28)	

	 Handeln	(1)	
Visita	(5)	
IT	(8)	
Media	(13)	
Kompetens	(28)	

	 Handeln	(1)	
Hotell	(5)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Media	(13)	
Motor	(17)	
	

Hotell	(5)	
Komm	(12)	
Bygg	(26)	

Avtal	med	
specifikationer/	
riktlinjer	

	 	 Handeln	(1)	
Hotell	(5)	
Teknik	(6)	
Kemi	(7)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Media	(13)	
Motor	(17)	
Bygg	(26)	
Kompetens	(28)	

	 Handeln	(1)	
Hotell	(5)	
Teknik	(6)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Komm	(12)	
Media	(13)	
Motor	(17)	
Bygg	(26)	
Kompetens	(28)	
Kemi	(7)	

	 Handeln	(1)	
Teknik	(6)	
Kemi	(7)	
IT	(8)	
Telekom	(9)	
Media	(13)	
Motor	(17)	
Kompetens	(28)	
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Lokal	ÖK	utan		
riktlinjer	

	 	 	 	 	 	 	

Tabellen	redovisar	kollektivavtalen	för	Svensk	Handel	och	Unionen	och	Akademikerförbunden	(Handeln	(1)),	Visita	och	Unionen	(Hotell	(5)),	Teknikarbetsgivarna	
och	Unionen,	Sveriges	Ingenjörer,	Ledarna	(Teknik	(6)),	IKEM	och	Unionen,	Sveriges	Ingenjörer,	Ledarna,	Naturvetarna	(Kemi	(7)),	It&Telekomföretagen	och	
Unionen,	Sveriges	Ingenjörer,	Civilekonomerna,	Jusek	(IT	(8)),	IT&Telekomföretagen	och	Unionen,	Sveriges	Ingenjörer,	Ledarna,	Jusek,	Civilekonomerna,	SEKO	
(Telekom	(9)),	Tjänsteförbunden	och	Sveriges	Ingenjörer,	Jusek,	ST,	SEKO,	Civilekonomerna;	SRAT,	Ledarna	(Komm	(12)),	Tjänsteföretagen,	Medieföretagen	och	
Unionen,	Akademikerförbunden	(Media	(13)),	Motorbranschens	arbetsgivareförbund	och	Unionen,	Ledarna,	Sveriges	Ingenjörer	(Motor	(17)),	Sveriges	
Byggindustrier	och	Ledarna,	Sveriges	Ingenjörer,	Unionen	(Bygg	(26)).	Siffrorna	hänvisar	till	de	genomgångna	avtalen	i	appendix	2.		
*	Teknik	(6)	och	Kemi	(7)	använder	visstidsanställning	istället	för	begreppet	provanställning.		
**	För	stationära-	och	entreprenadtjänstemän	följs	LAS.	För	ambulerande	tjänstemän	kan	provanställning	förlängas	med	tio	månader.		
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Appendix 1: Lagen om anställningsskydd  
 
Lag (1982:80) om anställningsskydd 
 
LAS reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i allmän eller enskild 
tjänst.48 Ett anställningsavtal utgör grunden för relationen, som innebär att 
arbetstagaren fortlöpande ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande. 
Anställningen kan upphöra genom uppsägning (7 §) eller avsked (18 §). Vid 
uppsägning avslutas inte anställningsavtalet omedelbart. Under viss uppsägningstid 
(11 §) har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner även om denne 
inte längre har några arbetsuppgifter. Avskedande innebär ett omedelbart skiljande 
från anställningen utan uppsägningstid. Det är endast aktuellt när arbetstagaren 
grovt åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren.  
 
LAS är semidispositiv vilket innebär att för vissa bestämmelser kan avvikelser göras 
genom kollektivavtal.49 Träffas avtal om något som ger arbetstagare sämre skydd 
eller rättigheter är avtalet ogiltigt. Kollektivavtalet får tillämpas även på arbetstagare 
som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men 
sysselsätts i arbete som avses med avtalet.  
 
Anställningsavtalet 
 
Anställningsavtal gäller tills vidare. Anställningsavtal kan sägas upp av arbetsgivaren 
eller arbetstagaren för att upphöra efter viss uppsägningstid. Avtal om tidsbegränsad 
anställning får dock träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete 
och när arbetstagaren fyllt 67 år. 50 Allmän visstidsanställning ingås fritt av 
arbetsgivaren utan några krav och behöver inte motiveras. Vikariat får endast ingås 
för att ersätta en viss tjänst eller vissa tjänster, det vill säga att faktiskt ersätta någon 

                                                
48 Arbetstagare i företagsledande ställning, som tillhör arbetsgivarens familj, är anställda i 
arbetsgivarens hushåll eller anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med 
lönebidrag undantas i LAS liksom anställda i gymnasial lärlingsutbildning. 
49 Genom kollektivavtal får göras avvikelser från 5, 6, 22 och 25–27 §§. Även förmåner 12§ kan 
bestämmas i kollektivavtal. Det kan även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§ samt 
från 6b–6e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler ska tillämpas 
för arbetstagarna än de som följer av rådets direktiv 2001/23/EG respektive 91/533/EEG. Även 
bestämmelser om lokala arbetstagarorganisationers rättigheter i 30 och 31 §§ kan avvika genom 
kollektivavtal.  
50 Allmän visstidsanställning kallas ALVA i vardagligt bruk.  
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annans arbete. Säsonganställning får ingås där naturens växlingar kräver 
säsongarbete (bärplockning, jordgubbsförsäljning osv.). En tidsbegränsad anställning 
upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är 
slutfört, om inte något annat avtalats.  Om arbetstagaren varit anställd för begränsad 
tid mer än tolv månader när anställningen upphör ska besked lämnas av 
arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Detsamma 
gäller för säsongsanställd arbetstagare som varit anställd i sex månader under de 
senaste två åren. Om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivare i allmän 
visstidsanställning respektive vikariat i sammanlagt mer än två år under en 
femårsperiod eller om tidsbegränsade anställningar staplats på varandra, övergår 
anställningen till en tillsvidareanställning. Detta gäller ej för den som fyllt 67 år. 
Bestämmelser om tidsbegränsad anställning kan ge avvikelser i kollektivavtal (5 
och 15 §§). 
 
Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning i högst sex månader. 
Provanställningen övergår i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller 
arbetstagaren ger besked om att anställningen upphör. En provanställning saknar 
uppsägningstid. Arbetsgivaren har fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för 
att avsluta en provanställning. Ett avbrytande av en provanställning kan således inte 
prövas enligt LAS. Regelverket kring provanställning kan ge avvikelser i 
kollektivavtal (6 §).  
 
En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad då hen 
fyller 67 år. Arbetsgivaren ska ge skriftligt besked om detta. Om arbetsgivaren vill att 
en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt 
socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning ska detta besked anges 
skriftligt. Regelverket kring skriftlig uppsägning kan ge avvikelser i kollektivavtal 
(33 §). 
 
Senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna 
skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse 
för anställningsförhållandet. Denna paragraf kan ge avvikelser i kollektivavtal (6c). 
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Uppsägning från arbetsgivarens sida 
 
Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. En uppsägning är 
aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin 
omplaceringsskyldighet för att ge arbetstagaren ett annat arbete hos företaget. En 
uppsägning kan bero på arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare är skyldig 
att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist. Enligt praxis från arbetsdomstolen 
godtas normalt uppsägningsskäl som rör arbetsbrist.51  Om uppsägningen istället 
beror på personliga skäl, kan den inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren 
känt till i mer än två månader före underrättelse lämnats eller, om inte så skett, i två 
månader före tidpunkten för uppsägningen.52 Uppsägningen från arbetsgivaren ska 
vara skriftlig. I beskedet ska anges vad arbetstagaren ska göra om hen vill göra 
gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka på skadestånd med anledning av 
uppsägningen. Om hen har företrädesrätt till återanställning eller ej ska också anges i 
beskedet. Processen kring uppsägningar kan inte avvika i kollektivavtal (7-10 §§ är 
tvingande).  
 
Avskedande 
 
Avskedande får ske om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åtaganden mot 
arbetsgivaren. Det ska handla om avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende. Uppsåtlig 
brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller kollegor utgör 
normalt grund för avskedande. Även tillgrepp av saker med lågt värde från 
arbetsplatsen kan leda till avsked. Processen kring avskedanden är densamma som 
för uppsägningar men arbetsgivaren har ingen omplaceringsskyldighet. Till skillnad 
från när prövning om saklig grund föreligger för uppsägning på grund av personliga 
skäl tillmäts inte ålder, anställningstid, tidigare felfri tjänstgöring och så vidare 
någon betydelse vid bedömningen. Det finns ingen uppsägningstid vid avskedande 
men arbetsgivaren måste lämna besked om avsked till arbetstagaren minst en vecka i 
förväg.   

                                                
51 Arbetsdomstolen prövar så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående 
om arbetsbrist med hänvisning till det s.k. arbetsprerogativet. 
52 Arbetsgivaren kan dock grunda uppsägningen på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer 
än två månader tillbaka om tidsöverdraget beror på arbetstagarens begäran eller att arbetstagaren 
medgivit tidsöverdraget. Det kan också finnas synnerliga skäl för att omständigheterna ska åberopas.  
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Uppsägningstid 
 
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en 
månad. Beroende på anställningstidens längd har arbetstagaren rätt till olika 
uppsägningstid; två månader vid 2 till 4 års anställning, tre månader vid 4 till 6 års 
anställning, fyra månader vid 6 till 8 års anställning, fem månader vid 8 till 10 års 
anställning och sex månader om anställningstiden är minst 10 år. Vid 
föräldraledighet börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren upptar eller skulle 
ha upptagit arbetet helt eller delvis. Paragrafen är semidispositiv och kan 
åsidosättas genom kollektivavtal (11 §). Det är även möjligt att avtala om 
förmånligare villkor för arbetstagaren än vad lagen föreskriver genom ett personligt 
avtal.   
 
Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till lön och andra 
anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller 
får andra arbetsuppgifter än tidigare. Denna paragraf kan avvika genom 
kollektivavtal (12 §). Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstgare rätt till 
skälig ledighet för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Om 
arbetstagaren under uppsägningstiden inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande 
och har inkomster från annan anställning räknas dessa av från hens förmåner. 
Inkomster från bisysslor eller förvärvsarbete från enskild firma ska i regel ej räknas 
av.  
 
Permittering 
 
Permittering innebär att arbetsgivaren tillfälligt befriar arbetstagaren från arbetet 
men inte att anställningen avslutas. Om efterfrågan är lägre än vad som produceras 
t.ex. inom tillverkningsindustrin kan det vara mer ekonomiskt lönsamt att stänga av 
maskinerna och därmed tillfälligt låta de anställda vara utan arbetsuppgifter. En 
arbetstagare som permitterats har rätt till samma lön och andra 
anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. 
Detta gäller inte säsongsarbete. Detta förhållande kan ändras med kollektivavtal (21 
§).  
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Turordning vid uppsägning 
 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta ett antal 
turordningsregler. Huvudregeln är att den som senast blev anställd är den förste som 
får gå vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. I företag med högst tio anställda 
kan två nyckelpersoner undantas från turordningen som enligt arbetsgivarens 
bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkning av 
antalet arbetstagare undantas arbetstagare för vilka LAS inte gäller.53 De som 
undantas har företräde till fortsatt anställning.  
 
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter fastställs en turordning för varje enhet i sig. 
En driftsenhet är i regel ett geografiskt avgränsat område. Det kan vara frågan om två 
olika driftsenheter ifall verksamheterna är på två olika orter. Att en arbetstagare har 
sin arbetsplats i hemmet innebär dock inte att arbetsplatsen är en egen driftsenhet.  
 
Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en 
särskild turordning för varje avtalsområde. Särskilda turordningslistor får dock 
inte strida mot god sed på arbetsmarknaden eller mot 
diskrimineringslagstiftningen. Om det finns flera driftsenheter inom samma 
avtalsområde på samma ort ska en gemensam turordning för samtliga enheter 
fastställas om arbetstagarorganisationen begär det.  
 
Turordningen för de arbetstagare, som inte undantagits, bestäms av varje 
arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. De med längre 
anställningstid har företräde framför de med kortare anställningstid. Vid lika 
anställningstid ger högre ålder företräde.  
 
Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist kan det bli aktuellt med omplacering för 
vissa anställda som då får stanna kvar hos arbetsgivaren.  Denna rätt gäller förutsatt 
att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. 
Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte 
tar mer än sex månader att lära sig arbetet.  

                                                
53 Se fotnot 1.  
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Regelverket om turordning vid uppsägning kan åsidosättas genom kollektivavtal 
då paragrafen är semidispositiv (22 §). 
 
Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 
 
Den som har nedsatt arbetsförmåga och på grund av detta har beretts särskild 
sysselsättning hos arbetsgivaren ska få företräde till fortsatt arbete oberoende av 
turordningen. Det rör sig ofta om personer med permanenta funktionshinder som 
gör det svårt att behålla eller få anställning. Personen i fråga måste ha beretts särskilt 
arbete på arbetsplatsen i form av en arbetsmarknadsåtgärd eller en företagspolicy där 
arbetsplatsen anpassats till personens nedsatta arbetsförmåga. 
 
Denna bestämmelse gäller endast vid arbetsbristuppsägningar och är tvingande 
(23 §).  
 
Företrädesrätt till återanställning 
 
Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt i nio månader 
till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta. Detsamma 
gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid och som varit anställda hos 
arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren eller som 
säsonganställd i sex månader under de senaste två åren. Det gäller också att 
arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.  En 
arbetstagare anses ha tillräckliga kvalifikationer om det inte tar mer än sex månader 
att lära sig arbetet.  
 
Företrädesrätten gäller även den nya arbetsgivaren om företaget, verksamheten eller 
en del av verksamheten övergått till en ny arbetsgivare. Den gäller även om den 
tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. Företrädesrätten gäller inom den 
driftsenhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare 
anställningen upphörde. Vid flera driftsenheter på samma ort, skall företrädesrätten 
gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om arbetstagarorganisationen begär 
det. 
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En deltidsanställd arbetstagare som anmält att hen vill ha ett arbete med en högre 
sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har företrädesrätt till sådan anställning under 
förutsättning att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya 
arbetsuppgifterna. 
 
Om flera arbetstagare har företrädesrätt till en återanställning, bestäms turordningen 
dem emellan utifrån sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare 
med längre anställningstid har företräde framför kortare och vid lika anställningstid 
har högre ålder företräde.  
 
Arbetstagaren måste anmäla anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren i enlighet 
med tidigare uppsägningsbesked. En arbetstagare som antar erbjudande om 
återanställning behöver inte tillträda den nya anställningen förrän efter skälig 
övergångstid. Om arbetstagaren avvisar erbjudandet om skälig återanställning, har 
arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.   
 
Regelverket för företrädesrätt till återanställning kan åsidosättas genom 
kollektivavtal (25–27 §§). 
 
En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en 
månad och inte heller företrädesrätt.  
 
Förhandlingar med lokala organisationer 
 
Om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och träffar avtal om tidsbegränsad 
anställning enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren underrätta den lokala 
arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet gäller en anställning på mer än en 
månad. Denna bestämmelse kan avvika genom kollektivavtal (28 §). 
 
En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av 
personliga omständigheter ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg: två 
veckor för uppsägning och en vecka för avskedande. För tidsbegränsad anställning 
som inte ska förlängas gäller en månad efter tolv månaders anställning. 
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Arbetsgivaren ska samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen om 
arbetstagaren är fackligt organiserad.  Även vid tidsbegränsad anställning respektive 
provanställning ska den lokala arbetstagarorganisationen varslas om anställningen 
ska upphöra i förtid.  
 
Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning 
med arbetsgivaren, som måste begäras inom en vecka, om den åtgärd som 
underrättelsen eller varslet avser. Arbetsgivaren får då inte verkställa uppsägningen 
eller avskedandet förrän överläggningen avslutats men har ingen skyldighet att ändra 
på uppsägningsbeslutet. Avsteg kan göras i kollektivavtal vad gäller den lokala 
arbetstagarorganisationens rättigheter samt om varseltiden för tidsbegränsad 
anställning (30, 30a och 31 §§). 
 
Om en arbetsgivare avser att anställa en arbetstagare, när någon annan har 
företrädesrätt till återanställning ska först en förhandling med 
arbetstagarorganisationen genomföras enligt Lagen om Medbestämmande (MBL). 
Avsteg kan göras från denna bestämmelse i kollektivavtal (32 §). 
 
Tvister om uppsägningar eller avskedanden 
 
Lagstiftningen kring tvister om en uppsägning eller ett avskedande är tvingande 
(34–37 §§) . Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund skall uppsägningen 
förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock inte om 
uppsägningen angrips för att den strider mot turordningsreglerna. Anställningen 
upphör inte till följd av uppsägningen förrän tvisten slutligt avgjorts. Endast om 
uppsägningen beror på att arbetstagaren gjort sig skyldig till sexuella trakasserier kan 
arbetstagaren stängas av från arbetet innan tvisten avgjorts.  
 
Om en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle räckt 
till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av 
arbetstagaren. Utgångspunkten vid ett avsked är att anställningen inte består. 
Domstolen kan emellertid besluta att anställningen ska bestå tills tvisten slutligt 
avgjorts. Om omständigheterna skulle ha räckt till uppsägning men inte avskedande 
ogiltigförklaras inte detta men arbetsgivaren blir då skyldig att betala ersättning till 
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arbetstagaren motsvarande anställningsförmåner under uppsägningstiden samt 
allmänt skadestånd (se nedan).  
 
Ett anställningsavtal som har tidsbegränsats i strid med regelverket skall förklaras 
gälla tills vidare på yrkande av arbetstagaren. Då kan domstol besluta att 
anställningen skall bestå tills tvisten slutligt avgjorts.  
 
Om en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande får 
arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete.  
 
Skadestånd 
 
Lagstiftning om skadestånd vid ogiltigförklarande av uppsägning eller avskedande 
eller alternativt avslutande av tidsbegränsad anställning är tvingande (38–39 §§) . 
En arbetsgivare skall inte bara betala lön och andra anställningsförmåner som 
arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för den skada som uppkommer. 
Skadeståndet består av både ett ekonomiskt skadestånd och ett allmänt skadestånd.  
Det ekonomiska skadeståndet består av ersättning för uppkomna eller framtida 
skador som skall kunna styrkas med summor på eventuella bortfall av inkomster eller 
uppkomna kostnader som tillkommit p.g.a. att arbetsgivaren brutit mot 
bestämmelserna i LAS. Det allmänna skadeståndet beräknas utan anknytning till 
någon faktisk förlust eller utgift för arbetstagaren. Det fungerar oftast som en 
sanktion för arbetsgivaren som brutit mot bestämmelserna i LAS. Ersättning för 
kränkning är t.ex. ett allmänt skadestånd.  
 
Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom skall skadestånd betalas baserat 
på arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Det är emellertid aldrig möjligt att 
påtvinga arbetsgivaren ett fortsatt anställningsförhållande om denne vägrar (det s.k. 
arbetsgivarprerogativet). Arbetsgivaren skall betala 16 månadslöner vid mindre än 
fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års 
anställningstid och 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. Har 
arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader skall beloppet ändå vara sex 
månadslöner.   
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Preskription 
 
En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett 
avskedande skall underrätta arbetsgivare om detta senast två veckor efter det att 
uppsägningen eller avskedandet skedde. Om inte arbetstagaren fått besked om 
ogiltighetstalan uppgår dock tidsfristen till en månad. Vid tidsbegränsad anställning 
gäller senast en månad efter anställningstidens utgång. Har inom underrättelsetiden 
påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt MBL eller med stöd av 
kollektivavtal, skall i talan väckas inom två veckor efter den lokala förhandlingen eller 
efter det att tiden för underrättelse gick ut.  
 
Den som vill kräva skadestånd eller har annat fordringsanspråk som grundar sig på 
LAS skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då 
den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Om en 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning yrkar brott mot arbetsgivarens 
informationsansvar om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar skall 
fyra månader räknas från den dag då någon anställdes på den lediga anställningen. 
Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt MBL 
eller med stöd av kollektivavtal, skall i talan väckas inom fyra månader efter den 
lokala förhandlingen eller efter det att tiden för underrättelse gick ut.  
 
Regelverket för preskription kan avvika genom kollektivavtal (40–41 §§).  



Appendix 2: Sammanställning kollektivavtal  
Utvalda kollektivavtal jämfört med Lagen om anställningsskydd (LAS) 

 
REGELVERK 
 

Uppsägningstider  Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

Lag (1982:80) om 
anställningsskydd; LAS 

För både AG och AT minsta 
uppsägningstid av en 
månad.  
 
För AG gäller: två månader 
om anställningstid mellan 2 
och 4 år; tre månader om 4 
till 6 år; fyra månader om 6 
till 8 år; fem månader om 8 
till 10 år; sex månader om 
minst 10 år.  
  
Vid tidsbegränsad 
anställning lämnas besked 
om att fortsatt anställning 
inte erbjuds en månad före 
anställningstidens utgång. 
AT ska ha varit anställd mer 
än tolv månader de senaste 
tre åren eller 
säsonganställd mer än sex 
månader de senaste två 
åren.  

En turordning fastställs för 
varje enhet om flera 
driftsenheter. Om AG bunden 
av KA fastställs särskild 
turordning för varje 
avtalsområde. Gemensam 
turordning för samtliga 
enheter på en ort. AG med 
högst tio AT får undanta högst 
två AT av särskild betydelse för 
fortsatt verksamhet. 
 
Turordningen bestäms efter 
sammanlagd anställningstid: 
sist-in-först-ut (SIFU-principen). 
Vid lika anställningstid ger 
högre ålder företräde. Om 
omplacering tillräckliga 
kvalifikationer för fortsatt 
arbete. (Se fotnot *). 
 
 

Uppsagd p.g.a. 
arbetsbrist har 
företrädesrätt till 
återanställning. 
Turordning vid 
återanställningsrätt 
avgörs av sammanlagd 
anställningstid hos AG. 
Den som varit längst 
anställd har företräde. 
Vid lika anställningstid 
gäller ålder.  
 
Förutsättning att AT varit 
anställd hos AG under 
sammanlagt tolv 
månader under de 
senaste tre åren, eller 
sex månader under två 
år för säsongsanställd 
AT. Gäller att AT har 
tillräckliga 
kvalifikationer.  
 
Företrädesrätt gäller i nio 
månader från det att 
uppsägningen skett. 
Gäller även mot ny AG 
om verksamheten 
övergått till annan AG. 

Högst sex månader. 
Ingen uppsägningstid. 
Får avbrytas även före 
prövotidens utgång om 
inte annat avtalats. 
Om AG avser att 
avbryta anställningen 
eller att den inte ska 
övergå i en 
tillsvidareanställning 
ska AT underrättas om 
detta minst två veckor 
i förväg.  

Allmän 
visstidsanställning 
(ALVA), vikariat, 
säsongsarbete, över 67 
år.  
 
Övergångsregler: ALVA 
respektive vikariat 
övergår till en 
tillsvidareanställning 
efter två års 
anställning inom en 
femårsperiod. För 
ALVA gäller även 
omvandling utöver 
femårsgränsen om 
tidsbegränsade 
anställningar (ALVA, 
vikariat, 
säsongsanställning) 
följt på varandra s.k. 
staplade anställningar 
(ny påbörjats inom sex 
månader) och ALVA-
anställningen uppgår 
till en sammanlagd tid 
på två år.  
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Gäller inom den enhet 
och det avtalsområde 
där AT var sysselsatt. Om 
flera driftenheter så 
gäller den samtliga 
enheter.  
Deltidsanställd AT som 
önskar högre 
sysselsättningsgrad har 
företrädesrätt till denna.  
 
AG som avser anställa AT 
när någon annan har 
företrädesrätt skall först 
förhandla med ATO.  

* AT anses vara tillräckligt kvalificerad om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet, enligt kommentar till LAS 7 §.  
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KOLLEKTIVAVTAL  Uppsägningstider  Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

1.  
Svensk Handel och 
Unionen, Akademiker- 
förbunden; 
Tjänstemannaavtal 

Uppsägningstider avviker 
från LAS: efter två års 
anställning gäller två 
månaders uppsägningstid 
för AT. För AG gäller 
samma uppsägningstider 
som i LAS men avviker om 
AT är över 55 år. 
Uppsägningstiden förlängs 
då med sex månader om 
AT har 10 års 
sammanhängande 
anställningstid.  
 
 

Avtalsturlista om inte 
företagets behov av kompetens 
kan tillgodoses med SIFU. 
Lokala parterna ska värdera 
företagets krav och behov i 
bemanningshänseende. Vid 
lokala ÖK ska företagets behov 
av kompetens särskilt beaktas 
liksom företagets möjligheter 
att bedriva konkurrenskraftig 
verksamhet.  
 
Skyldighet att förhandla om en 
avtalsturlista om lokal part 
begär det. Enas inte de lokala 
parterna går förhandlingen 
vidare till förbundsparterna.  
 

Avviker från LAS: 
Företrädesrätten gäller 
inte tidsbegränsad 
anställning om högst 6 
veckor. Gäller dock om 
flera anställningar på 
sammanlagt mer än 6 
veckor.  
 
Avtalsturlista för 
återanställning. Samma 
kriterier som styr 
turordning vid 
uppsägning.  

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid.  
 
Om anställning 
avbrytas ska AG eller 
AT meddela detta 
senast en månad i 
förväg. Om anställning 
inte ska fortsätta efter 
prövotiden löpt ut 
gäller två veckor.  
 

Visstidsanställningar 
enligt LAS gäller inte. 
Istället gäller  
avtalad visstid, vikariat 
och även vikariat för 
upprätthållande av 
ledigförklarad 
befattning högst sex 
månader samt vid 
uppnådd ordinarie  
pensionsålder enligt 
ITP planen. 
 
Upphör en månad 
efter att skriftlig under-
rättelse lämnats 
antingen av AG eller 
AT. AG kan endast 
avsluta anställningen 
genom underrättelse 
under de första sex 
månaderna.  
 
Omvandlingsregel 
enligt LAS gäller ej: 
Avtalad 
visstidsanställning 
respektive vikariat 
övergår till 
tillsvidareanställning 
efter 36 månader 
under en 
femårsperiod.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider  Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

2. Teknikarbetsgivarna 
och Industrifacket 
Metall;  
Teknikavtalet 

Följer LAS. De lokala parterna kan träffa 
ÖK om turordningen. Om AGs 
rörelse har mer än en 
driftsenhet på samma ort kan 
lokal ÖK träffas om att två eller 
flera driftsenheter ska 
omfattas av turordningen.  
 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Avviker från LAS med 
kollektivavtalad förstärkt 
företrädesrätt (KFF). 
Den lagstadgade 
uppsägningstiden blir 
längre och särskilda 
regler gäller för 
inhyrning av personal via 
bemanningsföretag. 
Om inte lokal ÖK finns 
kan företaget undanta 
en tredjedel av AT under 
KFF.  
 
Se fotnot ** om KFF. 
 
 
 
 

Avviker från LAS.  
Begreppet 
provanställning 
används ej. Kan prova 
arbetares 
kvalifikationer och 
inleda anställningen 
med en 
visstidsanställning  

Visstidsanställningar 
enligt LAS gäller inte. 
AG och AT kan träffa 
avtal om 
visstidsanställning om 
minst en månads och 
högst tolv månaders 
anställningstid även 
om lokal ÖK inte finns.  
 
För studerande eller 
pensionär är kortare än 
en månad möjligt utan 
lokal ÖK. Om lokal ÖK 
kan visstidsanställning 
vara längre än tolv 
månader under en 
treårsperiod.  
 
Särskilda regler vid 
KFF.*** 
 
Omvandlingsregler i 
LAS gäller ej. 

**   KFF innebär att en fast period på sex månader förläggs när den lagstadgade uppsägningstiden tar slut för den som har längst anställning (t.ex. efter sex månader). 
Förutsätter att AT har tillräckliga kvalifikationer. 
       Under KFF gäller särskilda regler för inhyrning av personal via bemanningsföretag (max 30 dagar om särskilt motiverat på grund av tidsbegränsat 
arbetskraftsbehov). Inhyrning utöver detta under KFF kräver överläggning med lokal klubb. Om klubb motsätter sig inhyrning och AG ändå önskar lösa 
arbetskraftsbehov genom inhyrning, ska AG betala 3 månadslöner till det antal arbetare, som omfattas av KFF, som motsvarar antalet inhyrda.   
       Om ingen lokal ÖK finns om turordning vid återanställning, och verkstadsklubben motsatt sig att arbetskraftsbehov löses genom inhyrning, kan AG, vid 
återanställning av AT som omfattas av KFF, välja att avvika från turordningen enligt LAS avseende en tredjedel av det antal AT som återanställs.  
 
***I detta fall är visstidsanställning på högst sex månader tillåten även i de fall lokal ÖK annars skulle behövas för sådan anställning.  
Vid återanställning av AT som omfattas av KFF är det vidare möjligt att utan lokal ÖK avtala om visstidsanställning som är kortare än en månad. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider  Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

3. 
IKEM och Industrifacket 
Metall;  
I-avtalet 

Följer LAS. Lokal ÖK om turordning vid 
uppsägning får träffas 
 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Samma regelverk om KFF 
som i Teknikavtalet (se 
fotnot **).  
 
Lokal ÖK om 
företrädesrätt till ny 
anställning får träffas 
även efter att 
uppsägningar verkställts. 
Vid synnerliga skäl 
central förhandling. 
 
AG kan undanta en 
tredjedel AT under KFF 
om inte lokalt avtal för 
återanställning finns. 
Samma som 
Teknikavtalet (2); se 
fotnot **.  
 

Visstidsanställning kan 
användas. Ömsesidig 
tid för avbrytande av 
provanställning, efter 
ÖK med lokal ATO 
minst 14 dagar.  

Särskilda bestämmelser 
(i anslutning till LAS): 
Avtal för viss tid, viss 
säsong eller visst arbete 
om det föranleds av 
arbetets särskilda 
beskaffenhet; vikariat, 
praktikarbete, 
feriearbete, för tiden 
fram till tjänstgöring 
enligt Lagen om 
totalförsvarsplikt som 
ska pågå mer än tre 
månader, anställning 
efter pensionering.  
 
För AT med KFF, viss tid, 
dock högst 12 månader, 
därefter 
tillsvidareanställning 
 
Tidsbegränsad 
anställning för 
svårplacerad arbetskraft 
eller tillfälligt behov pga 
ojämnheter i 
produktionen på högst 
12 månader om skriftligt 
avtal godkänt av lokal 
ATO.  
 
Omvandlingsregler i LAS 
gäller ej.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider  Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

4.  
Installatörsföretagen 
(tidigare EIO) och Svenska 
Elektrikerförbundet; 
Installationsavtalet 

Följer LAS om 
uppsägningstider. Men AT 
har en månads 
uppsägningstid vid 
visstidsanställning.  
 

Avviker från LAS vid 
bestämning av 
turordningskretsar. Avdelning 
eller annan enhet med särskild 
inriktning kan inrättas som 
driftsenhet. Kräver förhandling 
enligt MBL § 11. Fler än tre 
avdelningar eller avdelning 
med driftsenheter på mer än 
en ort kräver lokal ÖK.  
 
Gemensam turordning kan inte 
begäras tre månader efter 
inrättade avdelningar. Gäller 
dock inte företag som kan 
använda två-mannaundantaget 
i LAS. 
 
Om avdelningar inte finns: vid 
lokalt samråd bör beaktas 
parternas gemensamma 
intresse av att montörer vars 
yrkeskunnighet nödvändig för 
företagets fortsatta 
verksamhet får behålla sina 
anställningar. Vid oenighet 
gäller LAS.  
 

Avviker från LAS: i 
företag med avdelningar 
eller enheter med 
särskild inriktning 
förlängs företrädesrätten 
till dess 12 månader har 
förflutit efter 
anställningens 
upphörande. Gäller 
endast den avdelning 
eller enhet som AT 
tillhörde. 

Avviker från LAS: högst 
fyra månader. Kan 
förekomma om 
tilltänkt anställning av 
specialistnatur eller 
befogat m h t 
eventuella svårigheter 
vid anpassning till 
arbetslivet.  
 
Ömsesidig 
uppsägningstid en 
månad. Omfattas av 
turordning vid 
uppsägning. 

Avviker från LAS: särskild 
visstidsanställning, 
istället för ALVA, som 
övergår till 
tillsvidareanställning 
efter 14 månader. 
Praktikant i anslutning 
till studier eller 
feriearbetande 
gymnasieelev för högst 
fyra mån.  
Yrkesutbildningsavtal för 
lärling på 
tillsvidareanställning 
eller tidsbegränsad 
anställning under 
återstående studietid.  
 
Omvandlingsregler för 
ALVA gäller ej. Särskild 
visstidsanställning 
omvandlas efter 14 
månader till 
tillsvidareanställning.  
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5. 
Visita och Unionen; 
Tjänstemannaavtal 

Uppsägningstider avviker 
från LAS. För anställd 
fr.o.m. den 1 juni 1998 
gäller två månaders 
uppsägningstid för AT 
efter två års anställning. 
För AG gäller samma 
uppsägningstider som i 
LAS men avviker om AT är 
över 55 år då 
uppsägningstiden förlängs 
med 6 månader om AT 
har 10 års 
sammanhängande 
anställningstid (samma 
som Tjänstemannaavtal 
med Svensk Handel (1)).  
 
AG och AT kan komma 
överens om annan 
uppsägningstid; får dock 
inte understiga två 
månader om AT vid 
anställningstillfället var 
arbetslös och 55 år 
gammal – efter fyra år 
gäller uppsägningstider i 
LAS; i övriga fall inte 
understiga 
uppsägningstider i LAS. 
Uppsägningstid 14 dagar 
för AG och AT om 
tidsbegränsad anställning 
ska upphöra.  

 Lokal ÖK får träffas.  
 Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 

Företrädesrätt gäller ej 
tidsbegränsade 
anställningar på högst 14 
dagar.  
 
Avtalsturlista för 
återanställning. Samma 
kriterier som styr 
turordning vid 
uppsägning. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 
 
Om lokal ATO begär ska 
erbjudande om arbete 
till enstaka dagar ske i 
turordning. 

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid.  
 
Om avbrytas i förtid 
eller inte övergå till en 
tillsvidareanställning 
ska AG/AT underrätta 
motparten om detta 
minst 14 dagar i 
förväg.  

Följer LAS avseende 
anställningsformer. 
Tillkommer: 
tidsbegränsad 
anställning vid tillfälligt 
behov.  
 
Avtal för anställning om 
enstaka dagar möjlig om 
lägst tre timmar per dag. 
Får endast användas vid 
tillfälligt behov. Om det 
efter överläggning och 
utredning konstateras 
att behovet är konstant 
arbetskraftsbehov ska 
tillsvidareanställning 
erbjudas.  
 
Särskild 
omvandlingsregel för 
enstaka dagar: Om 15 
timmar per vecka under 
en period av 12 
månader, ska AG erbjuda 
annan anställning om så 
begärs.  
 
Omvandlingsregel enligt 
LAS för ALVA och vikariat 
men staplade 
anställningar ingår ej. 
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6. 
Teknikarbetsgivarna och 
Unionen, Sveriges 
Ingenjörer, Ledarna; 
Teknikavtalet tjänstemän 

Avviker från LAS: 
Uppsägningstid för AT om 
anställningstid mindre än 
två år, en månad; mellan 
två och sex år, två 
månader; mer än sex år 
tre månader.  
Följer LAS avseende 
uppsägningstider för AG 
med tillägg: för AT över 
55 år och 10 års 
sammanhängande 
anställningstid förlängs 
uppsägningstiden med 
sex månader. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 
 
Särskilt regelverk för 
visstidsanställning: en 
anställning med mindre 
än sex månaders 
sammanlagd 
anställningstid upphör en 
månad efter att AG eller 
AT lämnat en skriftlig 
underrättelse. För längre 
visstidsanställning krävs 
att anställningsavtalet 
tillåter uppsägning i 
förtid.  
 
 

Lokal ÖK får träffas.  
 Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Lokal ÖK kan träffas.  
 
Avviker från LAS: Kan 
även träffa lokal ÖK när 
det senare kan bli 
aktuellt med 
nyanställningar. Samma 
som I-avtalet med IKEM 
(3).   

Begreppet 
provanställning 
används ej. Se 
visstidsanställning. 
Kan prova tjänstemans 
kvalifikationer och 
inleda anställningen 
med en 
visstidsanställning 
Samma som 
Teknikavtalet med 
Metall (2).  

Visstidsanställning på 
avtalsområdet ersätter 
helt och hållet LAS: minst 
en månad och högst 24 
månader under en 
treårsperiod. Även 
kortare tid än en månad 
för skolungdomar, 
studerande och efter 
ordinarie pensionsålder. 
Orsakerna behöver inte 
anges. Fordras lokal ÖK 
om längre tid än 24 
månaders 
visstidsanställning. En 
lokal ÖK kan vara 
generell dvs att 
tidsbegränsade 
anställningar får 
användas på företaget 
(utan begränsning till 24 
månader).  
 
Omvandlingsregler i LAS 
gäller ej.  
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7. 
IKEM och Unionen, 
Sveriges Ingenjörer, 
Ledarna, Naturvetarna; 
Tjänstemannaavtal 

Avviker från LAS om 
uppsägningstider för AT: 
samma som Teknikavtalet 
tjänstemän (6).  
 
Följer LAS avseende 
uppsägningstider för AG 
med tillägg för AT över 55 
år. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  
 
AG och AT kan avtala om 
annan uppsägningstid; får 
då inte understiga LAS 
samt om tjänstemannen 
var arbetslös vid 
anställningstillfället och är 
över 55 år får den inte 
underskrida två månader. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Visita (5).  

Lokal ÖK får träffas.  
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Följer tidsangivelser i 
LAS.  
 
De lokala parterna kan 
också komma överens 
om turordning vid 
återanställning. Samma 
kriterier gäller som vid 
uppsägning. 
 
Utan lokal eller central 
ÖK prövas uppsägning 
respektive 
återanställning enligt 
LAS. 
 

Avviker från LAS. 
Visstidsanställning kan 
användas. Samma som 
Teknikavtalet för 
tjänstemän (6).  

Ersätter helt LAS. AG och 
AT kan träffa avtal direkt 
om tidsbegränsad 
anställning för en månad 
upp till 24 månader under 
en treårsperiod. För 
skolungdom, studerande, 
AT över 67 år eller 
uppnått ordinarie 
pensionsålder kan avtal 
slutas om anställning 
kortare än en månad. Om 
lokal ÖK finns kan 
anställningen vara kortare 
än en månad eller längre 
än 24 månader inom en 
treårsperiod.   
 
Särskild anställning av 
doktorander och 
postdoktorer. 
Anställningen kan 
förlängas med ytterligare 
12 månader för 
postdoktorer. 
Doktorandanställning på 
ett år kan förnyas med två 
år i taget dock längst åtta 
år som max får motsvara 
fyra års heltidsstudier. 
 
Omvandlingsregler i LAS 
gäller ej. 
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8. 
IT & Telekomföretagen 
och Unionen, Sveriges 
Ingenjörer, 
Civilekonomerna, Jusek; 
IT-branschen  

Avviker från LAS: 
Uppsägningstid för AT om 
anställningstid mindre än 
två år, en månad; mellan 
två och sex år, två 
månader; mer än sex år 
tre månader. Samma som 
Teknikavtalet tjänstemän 
(6).  
 
Följer LAS avseende 
uppsägningstider för AG 
med tillägg: för AT över 
55 år och 10 års 
sammanhängande 
anställningstid förlängs 
uppsägningstiden med 
sex månader. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1) och 
Teknikavtalet tjänstemän 
(6). 
 
Avtalad visstid eller 
vikariat kan avslutas en 
månad efter skriftlig 
underrättelse.  

Lokal ÖK får träffas.  
 Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser med 
tillägg: för en 
tidsbegränsad 
anställning på en månad 
gäller inte företrädesrätt. 
 
Lokal ÖK får träffas. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Avviker från LAS: Kan 
ingås utan prövobehov 
för sex månader. Om 
frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid. Om 
anställning ska 
avbrytas i förtid av AG 
eller AT besked två 
veckor i förväg.  
 
  

Ersätter helt LAS.  
Avtalad visstid om minst 
sju dagar om inte ÖK om 
kortare tid. Vikariat ska 
ersätta medarbetare 
eller för att upprätthålla 
ledigförklarad 
befattning.  
 
Studerande, personer 
över 65 år och 
säsongsarbete, 
skolungdom, vid 
praktikarbete och 
doktorandtjänst kan 
anställas för avtalad 
visstid utan krav på 
minsta anställningstid.  
 
Omvandlingsregel: 
tillsvidaretjänst efter 36 
månaders avtalad visstid 
eller vikariat under en 
femårsperiod. 
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9. 
IT & Telekomföretagen 
och Unionen, Sveriges 
Ingenjörer, Ledarna, 
Jusek, Civilekonomerna, 
SEKO;  
Telekom  

Avviker från LAS. Samma 
som IT-branschens 
kollektivavtal (8). 
 
 

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som IT-branschens 
kollektivavtal (8).  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser med 
tillägg.  
Lokal ÖK får träffas.  
Samma som IT-
branschens kollektivavtal 
(8).  

Avviker från LAS. 
Samma som IT-
branschens 
kollektivavtal (8).  

Ersätter helt LAS. Samma 
som IT-branschens 
kollektivavtal (8).  
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10. 
Svensk Handel och 
Handelsanställdas 
Förbund;  
Detaljhandeln 

Följer LAS för 
tillsvidareanställd.  
 
Särskilda regler för 
tidsbegränsad 
anställning: AG/AT lämna 
besked två veckor innan 
om anställning ska 
upphöra. Rätten för AG 
att avbryta anställningen i 
förväg gäller under de 
första tre månaderna av 
anställningen.  

Lokal ÖK får träffas. AG och 
lokal part kan komma överens 
om andra faktorer än i LAS vid 
uppsägning på grund av 
arbetsbrist eller 
återanställning.  

Följer LAS med tillägg: 
tidsbegränsad 
anställning av högst 14 
kalenderdagar har inte 
företrädesrätt till 
återanställning.  
 
Förhandling med lokal 
ATO om inhyrning i 
samband med 
företrädesrätt till 
återanställning.  

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen 
förlängas med 
motsvarande tid. Om 
anställning ska 
avbrytas i förtid av AG 
eller AT besked två 
veckor i förväg.  

Avviker delvis från LAS: 
Anställning för viss tid 
får ske bland annat vid 
behov av vikarie och vid 
tillfällig ökning av 
arbetskraftsbehov.  
ALVA ska omfatta minst 
14 kalenderdagar.  
 
Omvandlingsregler 
avviker från LAS: 
Sammanlagt mer än ett 
år eller som vikarie i mer 
än tre år, under en 
femårsperiod.  
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11. 
Svensk Handel och 
Handelsanställdas 
Förbund;  
Partihandeln 

Följer LAS för 
tillsvidareanställd. 
Särskilda regler för 
tidsbegränsad 
anställning. Samma som 
detaljhandeln (10).  

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som detaljhandeln (10). 

Följer LAS.   
 
Förhandling med lokal 
ATO om inhyrning i 
samband med 
företrädesrätt till 
återanställning. Jämför 
detaljhandeln (10).  

Följer LAS med tillägg. 
Samma som 
detaljhandeln (10). 

Följer inte LAS. 
Tidsbegränsad 
anställning enligt lokal 
ÖK eller för vikariat, 
feriearbete, över 67 år, 
temporärt behov av 
extra arbetskraft (högst 
sex månader under två 
år) eller motiveras av 
arbetets särskilda 
karaktär (för viss tid, viss 
säsong eller visst 
arbete).  
 
Övergångsregler avviker 
från LAS:  
Om vikarie i sammanlagt 
mer än tre år under en 
femårsperiod.   
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12.  Tjänsteförbunden 
och Sveriges Ingenjörer, 
Jusek, ST, SEKO, 
Civilekonomerna, SRAT, 
Ledarna; 
Kommunikation 

Avviker från LAS. Samma 
som Teknikavtalet för 
tjänstemän (6). 
 
AG och AT kan komma 
överens om annan 
uppsägningstid. Får inte 
understiga LAS.  
 
 

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  
 
Om ej lokal eller central ÖK kan 
uppsägning respektive 
återanställning prövas enligt 
LAS.  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser. 
 
Lokal ÖK får träffas. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Följer LAS med tillägg: 
ömsesidig 
uppsägningstid en 
månad. 

LAS gäller med tillägg: 
Utöver vad som anges i 
LAS får tidsbegränsad 
anställning ske i 
avvaktan på ny 
innehavare under högst 
sex månader. Lokalt 
avtal med ATO kan 
träffas om annan 
tidsbegränsad 
anställning. 
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13. 
Tjänsteföretagen, 
Medieföretagen och 
Unionen, 
Akademikerförbunden; 
Tjänstemän i tjänste- och 
medieföretag.  

Avviker från LAS. Samma 
som Tjänstemannaavtal 
med Svensk Handel (1).  
 
Särskilt regelverk för 
visstidsanställning enligt 
Teknikavtalet tjänstemän 
(6).  
 

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser med 
tillägg: En tidsbegränsad 
anställning på en månad 
har inte företrädesrätt. 
Samma som IT-
branschen (8).  
 
Lokal ÖK får träffas. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 
 

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid.  
Samma som IT-
branschen (8). 

Avviker från LAS. Samma 
som IT-branschen (8).  
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14. 
Industriarbetsgivarna 
(Stål och Metall) och 
Industrifacket Metall;  
Stål- och Metallindustri 

Följer LAS! 
 
För visstidsanställning 
ömsesidig uppsägningstid 
på en månad. AG och AT 
kan komma överens om 
längre uppsägningstid.  
 
Kan avbrytas i förtid 
under de första sex 
månaderna. Underrätta 
AT minst två veckor i 
förväg.  

Lokal ÖK om turordning vid 
uppsägning får träffas. 
 
Om arbetsgivarens rörelse på 
en och samma ort har mer än 
en driftsenhet kan lokal ÖK 
träffas om att två eller flera 
driftsenheter ska omfattas av 
turordningen. 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser! 
 
Lokal ÖK kan träffas om 
företrädesrätt.  
 
Kollektivavtalad förstärkt 
företrädesrätt (KFF). 
Samma som 
Teknikavtalet (2); se 
fotnot **. 
 

Avviker från LAS.  
Visstidsanställning kan 
användas.  

Ersätter helt LAS: 
anställning för viss tid, 
dock längst 12 månader. 
Under en treårsperiod 
sammanlagt under högst 
18 månader. 
Tidsgränserna gäller ej 
vikariat. 
Ej kortare än en månad.  
 
Längre anställning om 
lokal ÖK. Saknas IF 
Metallklubb Kan AG och 
AT komma överens om 
anställning för högst 24 
månader.  
 
Övergångsregler avviker 
från LAS: 
Visstidsanställning efter 
18 månader under tre år. 
Vikarie mer än tre år de 
senaste fem åren. 
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15. 
Industriarbetsgivarna 
(Skogsindustrier) och 
Svenska Pappersindustri-
arbetareförbundet;  
Massa- och 
Pappersindustri 
 
 

Avviker från LAS för AT: 
två månader efter tre års 
anställning och tre 
månader efter sex års 
anställning.  
För AG gäller samma 
uppsägningstider som i 
LAS men avviker om AT är 
över 55 år. 
Uppsägningstiden 
förlängs då med sex 
månader om AT har 10 
års sammanhängande 
anställningstid.  
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel(1).  
 
 

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Lokal ÖK får träffas. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid.  
 

Ersätter helt LAS: 
tidsbegränsad 
anställning, vikariat och 
projektanställning.  
Avtal för viss tid, viss 
säsong eller visst arbete 
om arbetsuppgifterna 
föranleder sådan 
anställning, skolungdom, 
feriearbete eller vid 
studieuppehåll, och 
anställd efter ordinarie 
pensionsålder.  
Avtal för viss tid vid 
tillfällig arbetstopp vid 
företaget eller 
praktikarbete, för tiden 
fram till 
värnpliktstjänstgöring i 
mer än tre månader. 
Avtal om 
överenskommen 
visstidsanställning på 
minst en månad och som 
mest 12 månader under 
tre år. AG får högst ha 
fem anställda med 
överenskommen 
visstidsanställning. 
Vikariat för annan 
anställd eller högst sex 
månader vid rekrytering. 
Övergångsregler enligt 
LAS inkl staplingsregel. 
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16. 
Livsmedelsföretagen och 
Livsmedelsarbetare-
förbundet;  
Livsmedelsavtalet 

Följer LAS.  
 
För anställningar före 1 
januari 1997 gäller regler 
enligt tidigare LAS baserat 
på ålder.  
 
Avviker från LAS: För 
tidsbegränsad anställning 
gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 14 
dagar.  

Lokal ÖK om turordning kan 
träffas. Företagets behov av 
kompetens ska särskilt 
beaktas. Vid synnerliga skäl 
kan centrala parter begära 
förhandling.  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser. 
 
Lokal ÖK får träffas. 

Finns ej som separat 
anställningsform. 

För vikariat följer LAS. 
Avviker från LAS i övrigt. 
 
Tidsbegränsad 
anställning får omfatta 
högst 18 månader under 
en treårsperiod.  
 
Vid lokal ÖK kan annan 
tidsgräns användas.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

17. 
Motorbranschens 
arbetsgivareförbund och 
Unionen, Ledarna o 
Sveriges Ingenjörer; 
Tjänstemannaavtal 

Följer LAS för AT. 
 
Följer LAS avseende 
uppsägningstider för AG 
med tillägg för AT över 55 
år. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  
 
 
 

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Lokal ÖK om turordning 
vid återanställning 
möjlig. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Avviker från LAS. Kan 
anställa för viss tid i 
form av 
provanställning på 
högst sex månader. 
Kan för vissa AT 
förlängas ytterligare 
sex månader efter ÖK 
med AT.  

Ersätter helt LAS. 
 ÖK om anställning för 
viss tid, viss säsong eller 
visst arbete. Viss tid för 
kortsiktigt behov. 
Skolungdom kan 
anställas under ferier. 
Gäller även T som 
uppnått pensionsåldern 
enligt avtal eller som 
gäller i företaget.  
 
Anställning viss tid om 
praktikarbete eller 
vikariat vid tjänstemans 
frånvaro eller under 
högst sex månader vid 
framtida rekrytering. 
Viss tid vid tillfällig 
arbetstopp.  
 
Rätt att anställa 
tjänsteman för att 
avlasta arbetstoppar 
eller provanställa 
tjänsteman kan sägas 
upp av AT-organisation.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

18. Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund och 
Industrifacket Metall (IF 
Metall); 
Motorbranschavtalet 

Följer LAS. Lokala parter kan träffa ÖK om 
turordningen för uppsägning 
eller permittering mellan 
arbetarna.  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Avviker från LAS med KFF 
- kollektivavtalad 
förstärkt företrädesrätt 
(se fotnot ** i 
Teknikavtalet).  
 
Lokala parter kan träffa 
ÖK om turordning vid 
uppsägningstillfället eller 
inför återanställning. 
Lokal ÖK kan träffas om 
att två eller flera 
driftsenheter ska 
omfattas av 
turordningen.  
 
AG rätt att undanta en 
tredjedel av AT under 
KFF som återanställs från 
turordningslistan om inte 
lokal ÖK finns (se fotnot 
** under Teknikavtalet). 
 

Följer LAS.  
Rätt att utan stöd av 
lokal ÖK träffa avtal 
direkt med AT om 
tidsbegränsad 
provanställning om 
högst 6 månader. 
Övergår i 
tillsvidareanställning 
om inte besked 
lämnas minst två 
veckor i förväg.  

Ersätter helt LAS.  
AG och AT kan träffa ÖK 
om visstidsanställning 
om minst en månad och 
högst tolv månader. 
Kortare tid än en månad 
möjlig för studerande 
eller pensionär eller för 
AT med KFF (se fotnot * i 
Teknikavtalet). Längre 
tid än 12 månader möjlig 
med stöd av lokal ÖK. 
Likaså gäller för kortare 
tid än en månad. För AT 
med KFF ej kortare än en 
dag.  
 
Lokal förhandling om 
missbruk. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

19.  
Biltrafikens 
Arbetsgivarförbund och 
Svenska 
Transportarbetare-
förbundet; 
Transportavtalet 

Följer LAS.  
Modifiering: 
uppsägningstid räknas 
fr.o.m. dagen efter den 
dag då uppsägning skett.  

Lokal ÖK får träffas. Hänsyn 
ska härvid kunna tas till bl.a. 
yrkeskvalifikationer. Företagets 
krav och behov i 
personalhänseende ska särskilt 
beaktas samt företagets 
möjlighet att bedriva 
konkurrenskraftig verksamhet. 
(Samma kriterier som i 
Tjänstemannaavtal med svensk 
Handel (1).) 
 
Lokal ÖK kan träffas om att 
turordningen ska gälla samtliga 
avtalsområden inom 
driftsenheten.  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Lokal ÖK får träffas.  

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provanställningen 
förlängas med 
motsvarande tid efter 
ÖK med AT. Ömsesidig 
uppsägningstid två 
veckor. 

Följer delvis LAS: ALVA, 
vikariat och 
visstidsanställning vid 
behov av extra 
arbetskraft i maximalt 24 
månader.  
Övergångsregler följer 
delvis LAS: var och en 
anställningsform övergår 
till tillsvidareanställning 
efter 24 månaders 
anställning inom en fem-
årsperiod. Gäller även 
för en sammanräkning 
av ALVA och 
visstidsanställning vid 
behov.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

20. 
Säkerhetsföretagen och 
Svenska 
Transportarbetare-
förbundet;  
Bevaknings- och 
säkerhetsavtalet 

Följer LAS för 
anställningar efter den 1 
januari 1997. För 
anställningar före den 1 
januari 1997 gäller 
särskilda 
uppsägningstider för AG 
baserade på 
anställningstid och ålder.  
 
För vikariatsanställning 
som varat längre tid en 
månad gäller ömsesidig 
uppsägningstid om 14 
dagar.  

Lokal ÖK får träffas. Hänsyn 
ska härvid tas till bl.a. 
yrkeskvalifikationer. 
Driftsenhet ska avse företagets 
samtliga arbetsplatser på orten 
om ej annat överenskommits. 

Lokal ÖK får träffas. 
Hänsyn ska tas till bl.a. 
yrkeskvalifikationer.  

Följer LAS med tillägg: 
ömsesidig 
uppsägningstid två 
veckor. 

Följer inte LAS:  
AG och AT kan träffa ÖK 
om anställning på heltid, 
deltid eller 
tillsvidareanställning 
efter behov.  
Behovsanställning kan 
användas för uppdrag 
som uppkommer med 
kort varsel och/eller är 
av tillfällig natur samt för 
behov av ersättare vid 
sjukdom. Lön utgår per 
arbetad timme. AT kan 
vid varje tillfälle 
acceptera eller avvisa 
erbjudet arbete.  
 
Lokala parter kan 
komma överens om 
principer för erbjudande 
av arbete till 
behovsanställda.  
Om ingen ÖK ska 
arbetserbjudande 
erhållas i turordning 
efter anställningstidens 
längd.  
Övergångsregel: Efter 9 
månader ska 
behovsanställd erbjudas 
annan anställningstyp 
med bekräftat 
arbetstidsmått.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

21. 
Installatörsföretagen 
(tidigare VVS-företagen) 
och Svenska 
Byggnadsarbetare-
förbundet; 
Teknikinstallationsavtalet 
 
 

Följer LAS med tillägg: 
Uppsägningstid räknas 
från dagen efter 
uppsägningen.  
 
AT anställd för begränsad 
tid och som inte kommer 
att få nyanställning när 
anställningen upphör ska 
få besked om detta en 
månad före 
anställningstidens slut.  

Följer delvis LAS. Avtalet 
specificerar detaljerat hur 
turordningskretsar ska 
definieras. Turordningen 
fastställs för varje driftsenhet 
för sig (företaget) och för varje 
yrkesgrupp/turordnings-krets. 
Har företaget filialer är dessa 
driftsenheter.  
 
Vid överläggningar mellan AG 
och MB-grupp bör beaktas 
parternas gemensamma 
intresse av att arbetare med 
tillräckliga kvalifikationer 
nödvändiga för företagets 
fortbestånd få behålla sina 
anställningar. Jämför 
Installationsavtalet (4).  
 
Avvikelse från 
turordningsreglerna kan ske 
efter ÖK med MB-grupp vid 
driftsenheten eller Byggnads 
region. Ackordsarbetare får 
inte skiljas från ackordsarbete 
p g a turordningsreglerna så 
länge som ackordsarbete 
pågår.  
 
Byggnads har rätt att begära 
gemensam turordningskrets 
för service- och entreprenad-
verksamhet vid lokal och 
central MB-förhandling. 

Följer LAS.  Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Rätten till 
provanställning kan 
sägas upp av Byggnads 
(tre månaders 
uppsägningstid). Om 
AG önskar att rätten 
ska bestå får AG föra 
förhandlingar under 
uppsägningstiden.  
 
 
 
 
 
 

Följer LAS. 
Övergångsregler 
innefattar ej 
sammanläggning av 
tidsbegränsade 
anställningar.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

22. 
Trä- och Möbelföretagen 
och GS Facket för skogs-, 
trä- och grafisk bransch;  
Träindustriavtalet 

Följer LAS för 
tillsvidareanställda. 
 
Ömsesidig uppsägningstid 
för tidsbegränsad 
anställning på 14 dagar.  

Lokal ÖK får träffas. Förutom 
AT:s anställningstid och 
verksamhetens behov av 
särskild kompetens beaktas 
yrkesskicklighet, lämplighet 
och särskilt stor 
försörjningsplikt hos den 
anställde.  
 
Lärlingar och elever utgör egen 
turordningskrets.  

Lokal ÖK får träffas. 
Samma krav som vid 
uppsägning.  

LAS med modifiering: 
Om provanställning 
avbrytas i förtid ska 
motparten ges besked 
minst två veckor i 
förväg.  

Följer inte LAS. 
Tidsbegränsad 
anställning på högst 10 
månader under en 
treårsperiod. Längre 
tidsperiod max 
ytterligare sex månader 
efter lokal ÖK.  
 
Tidsbegränsad 
anställning för vikariat. 
 
Övergångsregel: För 
vikariat gäller mer än två 
år under de senaste fem 
åren.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

23. 
Visita och Hotell- och 
Restaurang Facket; 
Gröna Riks 

Följer LAS för anställda 
fr.o.m. 1 januari 1997. 
 
Tidsbegränsad anställning 
kan sägas upp i förtid. Då 
gäller 14 dagars 
uppsägningstid.  

Lokal ÖK kan träffas.  Följer LAS avseende 
tidsangivelser.  
 
Lokal ÖK kan träffas. 
 
Om lokal ATO begär ska 
erbjudande om arbete 
till enstaka dagar ske i 
turordning.  

Följer LAS med tillägg: 
Om frånvarande under 
provperioden kan 
anställningen efter ÖK 
förlängas med 
motsvarande tid.  
 
Om avbrytas i förtid 
eller inte övergå till en 
tillsvidareanställning 
ska AG/AT underrätta 
motparten om detta 
minst 14 dagar i 
förväg. 
 
Samma som Visita och 
Unionen (5). 
 

Följer LAS.  
Tillkommer 
tidsbegränsad 
anställning för enstaka 
dagar.  
 
Om det efter 
överläggning och 
utredning konstateras 
att behovet är konstant 
arbetskraftsbehov ska 
tillsvidareanställning 
erbjudas.  
 
Samma som Visita och 
Unionen (5).  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

24. 
Sveriges Bussföretag och 
Svenska 
Kommunalarbetare-
förbundet; 
Bussbranschavtal 

Följer LAS med tillägg: 
Uppsägningstid räknas 
fr.o.m. dagen efter då 
uppsägning skett.  

Lokal ÖK kan träffas. Hänsyn 
ska härvid kunna tas till bl.a. 
yrkeskvalifikationer.  

Lokal ÖK kan träffas.  Följer LAS.  Följer LAS. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

25. 
Sveriges Byggindustrier 
och Svenska 
Byggnadsarbetare-
förbundet; 
Byggavtalet 

Följer LAS.  Följer LAS avseende 
turordningen med tillägg: 
Turordning avtalas särskilt för 
varje yrkesgrupp 
(turordningsenhet) inom det 
verksamhetsområde 
(turordningsområde) enligt ÖK 
med MB-grupp eller Byggnads 
region. Samtidigt fastställs 
omplaceringsområden.  
 
Parterna rätt att träffa ÖK om 
att byggservice ska utgöra en 
egen turordningsenhet. Om 
inte ÖK används bilagda 
centralt avtalade 
turordningsområden.  

Följer LAS avseende 
tidsangivelser. 
Återanställningsrätten 
gäller det 
turordningsområde eller 
turordningsenhet som 
den anställde tidigare 
tillhört. För 
säsonganställd AT gäller 
en anställningstid på två 
säsonger i följd, varje 
säsong under minst fyra 
månader. 
 
Följer LAS avseende 
turordningen. 
 
Inhyrning från 
bemanningsföretag 
måste föregås av 
förhandlingar med MB-
grupp eller Byggnads 
region. Förhandlingen 
ska omfatta frågan om 
företagets behov av 
arbetskraft (för en längre 
period än fem veckor) 
istället kan tillgodoses 
genom återanställning av 
tidigare anställd med 
företrädesrätt.  
 
 

Följer LAS med tillägg: 
Får ej ske om AT haft 
anställning av likartat 
slag under minst 6 
månader de senaste 
två åren.  
 
Besked om att 
anställningen ska 
avbrytas i förtid eller 
inte övergå i en 
tillsvidareanställning 
ska lämnas två veckor i 
förväg.  

Avviker från LAS. 
Tidsbegränsad 
anställning får träffas för 
viss tid, viss säsong eller 
visst arbete; avtal för 
viss tid som avser 
vikariat, praktikarbete 
eller feriearbete i max 
två år; avtal för viss tid 
p.g.a. tillfällig 
arbetshopning 
sammanlagt högst sex 
månader under två år; 
avtal för tiden fram till 
värnpliktstjänstgöring 
som skall pågå i tre 
månader; avtal för viss 
tid efter pensionering. 
Avtal om 
överenskommen 
visstidsanställning får 
träffas för högst 12 
månader under tre år 
omfattande minst 1 
månad.  
 
En AG får ha högst fem 
arbetstagare anställda 
med överenskommen 
visstidsanställning.  
Avtal om viss tid eller 
visst arbete kan träffas 
vid anställning som 
beräknas pågå högst 6 
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månader inom 
nyproduktion eller vissa 
större reparations- och 
ombyggnadsprojekt. 
MB-grupp fastställer 
dessa eller Byggnads 
region.  
 
Om upprepade sådana 
anställningar pågått mer 
än 8 månader under de 
senaste 12 månaderna 
övergår anställning till 
en tillsvidareanställning i 
samma verksamhet. 
 
Övergångsregler i LAS 
gäller ej. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

26.  
Sveriges Byggindustrier 
och Ledarna, Sveriges 
Ingenjörer, Unionen; 
Tjänstemannaavtalet 

För AT: mindre än tre års 
anställning en månads 
uppsägningstid, fr.o.m. 3 
till 6 år två månader, 
fr.o.m. 6 år tre månader. 
 
Följer LAS avseende 
uppsägningstider för AG 
med tillägg för AT över 55 
år. Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  
 
AG och AT kan komma 
överens om annan 
uppsägningstid; får dock 
inte understiga två 
månader om AT vid 
anställningstillfället var 
arbetslös och 55 år 
gammal – efter tre år 
gäller uppsägningstider i 
LAS; i övriga fall inte 
understiga 
uppsägningstider i LAS. 
 
 
 
 

Lokal ÖK får träffas. De lokala 
parterna ska värdera företags 
krav och behov i 
bemanningshänseende. Om 
inte uppfylls med turordning 
enligt LAS görs avsteg. 
Företagets behov av 
kompetens ska då särskilt 
beaktas liksom företaget 
möjligheter att bedriva 
konkurrenskraftig verksamhet.  
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1). 

Lokal ÖK får träffas. 
Samma kriterier som vid 
uppsägningar.  

Följer LAS. Följer delvis LAS: Fri 
visstidsanställning, 
vikariat, säsongsarbete 
och AT som fyllt 67 år.  
 
Övergångsregler (från 
den 1 april 2013) - följer 
delvis LAS: Fri 
visstidsanställning 
respektive vikariat 
övergår i 
tillsvidareanställning 
efter två års anställning 
under en femårsperiod. 
Om sammanlagd 
anställningstid mer än 
tre år under en 
femårsperiod övergår i 
en tillsvidareanställning. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

27. 
Tjänsteförbunden och 
SEKO Facket för  
Service och 
Kommunikation, 
Fastighets; 
Serviceentreprenad 

Följer LAS.  Lokal ÖK får träffas.  Lokal ÖK får träffas. Följer LAS med tillägg. 
Provanställning kan 
efter ÖK mellan AG 
och AT förlängas med 
högst tre månader. 
Träffas senast två 
veckor före ordinarie 
provanställning löpt 
ut.  
 
Om AG vill avbryta 
provanställning i förtid 
ska underrätta AT om 
detta minst två veckor 
i förväg och vice versa. 

Följer delvis LAS. 
Tidsbegränsad 
anställning får träffas för 
säsongsarbete, vikariat 
och avtal för viss tid 
efter pensionering samt 
allmän 
visstidsanställning.  
 
Övergångsregler för 
ALVA och vikariat följer 
LAS. 
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

28. 
Kompetensföretagen 
(tidigare 
Bemanningsföretagen) 
och Unionen, 
Akademikerförbunden; 
Tjänstemannaavtalet 

Avviker från LAS. Samma 
som Tjänstemannaavtal 
med Svensk Handel (1).  
 
Vikariat eller avtalad 
visstid kan upphöra 
genom ömsesidig 
underrättelse en månad 
före anställningen 
avbryts.  
 
AG och AT kan komma 
överens om längre 
uppsägningstid än i LAS.  

Lokal ÖK får träffas. Samma 
som Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1) med tillägg:  
Avgörande faktorer att ta 
hänsyn till är bland annat 
pågående längre uppdrag eller 
specifik kompetens för 
uppdraget. De anställdas 
kompetens och inriktning ska 
beaktas. Marknadssituationen 
oh övriga omständigheter som 
påverkar företagets framtida 
inriktning och verksamhet ska 
också beaktas.  
 
Enas inte lokala parter får 
förbundsparterna träffa ÖK 
enligt riktlinjerna.  

Följer LAS med tillägg: 
vid tidsbegränsad 
anställning på högst en 
månad gäller inte 
företrädesrätt till 
återanställning.  
 
Lokal ÖK får träffas. 
Samma som 
Tjänstemannaavtal med 
Svensk Handel (1).  

Följer LAS för 
stationära och 
entreprenadtjänstemä
n. 
 
För ambulerande 
tjänstemän: sex 
månader enligt LAS 
som kan förlängas 
med som längst tio 
månader om 
tjänsteman varit 
frånvarande eller ej 
utbokad under 
prövotiden. Kan 
avbrytas med skriftligt 
besked senast två 
veckor i förväg. 

Avviker från LAS. Samma 
som IT-branschens 
kollektivavtal (8) för 
stationära- och 
entreprenadtjänstemän.   
 
För ambulerande 
tjänstemän: För viss tid, 
viss säsong, visst arbete, 
vid vikariat, avlasta 
tillfällig arbetstopp, 
studerande, 
praktikarbete, 
tjänsteman med annan 
huvudsaklig 
sysselsättning, uppnått 
ordinarie pensionsåldern 
och viss tid vid behov av 
extra arbetskraft.  
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KOLLEKTIVAVTAL Uppsägningstider Turordningsregler Återanställning Provanställning Tidsbegränsade 
anställningar 

29. 
Kompetensföretagen 
(tidigare 
Bemanningsföretagen) 
och IF Metall, 
Fastighetsanställdas 
Förbund, GS – Facket för 
skogs, trä- och grafisk 
bransch, 
Handelsanställdas 
förbund, Hotell och 
Restaurang Facket,�SEKO 
Facket för Service och 
Kommunikation, 
Byggnadsarbetare-
förbundet, 
Elektrikerförbundet, 
Kommunalarbetare-
förbundet, 
Livsmedelsarbetare-
förbundet, 
Musikerförbundet, 
Målareförbundet, 
Pappersindustriarbetare-
förbundet, 
Transportarbetare-
förbundet; 
Bemanningsavtalet 

Följer LAS med tillägg. 
Visstidsanställningar kan 
avbrytas i förtid med 
ömsesidig uppsägningstid 
om 14 dagar.  

Följer LAS! Följer LAS med tillägg: 
gäller inte tidsbegränsad 
anställning kortare än 14 
dagar. Gäller dock om 
flera anställningar 
sammantaget är längre 
än 14 dagar.  

Följer ej LAS! 
Provanställning 
används ej! 

Avviker från LAS: Kan 
träffa ÖK om anställning 
för viss tid på max sex 
månader. Kan uppgå till 
12 månader om lokal 
ATO godkänt. Ny 
visstidsanställning kan 
träffas sex månader 
efter att tidigare slutade 
eller lokal ÖK.  
Kan träffas med 
studerande och 
pensionär. AT med 
annan huvudsaklig 
sysselsättning men 
önskar tillfälligt 
extraarbete kan ges 
återkommande korta 
anställningar.  
Avtal enligt LAS för: 
vikariat. 
Lokal ÖK om tidsperiod 
för återkommande korta 
visstidsanställningar. 



Appendix 3: Anställningsskyddet i en internationell jämförelse 
 
Sedan 1990-talet har OECD konstruerat index över anställningsskyddet i de olika 
medlemsländerna. Varje medlemsland besvarar ingående frågor om 
anställningsskyddet för att indexen ska kunna sammanställas. Det sammanvägda 
indexet, som antar värden mellan 0 och 6, består av tre delar som kvantifierar 
kostnader och processer för (1) uppsägningar av enskilda med 
tillsvidareanställningar, (2) kollektiva uppsägningar av anställda med 
tillsvidareanställningar (för Sveriges del fler än fem) och (3) uppsägningar av 
anställda med tidsbegränsade anställningar och för inhyrning av personal från 
bemanningsföretag. Den senaste genomgången gjordes 2013 av OECD, som då också 
tog fullt ägarskap av bedömningen av de ingående faktorerna. Kollektivavtal på 
nationell och lokal nivå samt domar i arbetsrättsfall medförde större revideringar för 
många länder.  
 
För individuella uppsägningar av tillsvidareanställningar mäts uppsägningstidens 
längd respektive avgångsvederlag för olika anställningstid (9 månader, 4 år och 20 
år). Sverige ligger i detta avseende på genomsnittet för OECD-länderna på 1,6 men 
högre än både Norge och Finland (se diagram A). Danmark däremot tillhör den 
tredjedel av OECD-länderna som har ett striktare anställningsskydd i denna 
bemärkelse.  
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Diagram A: Skydd vid individuella, sakliga, uppsägningar – uppsägningstid och 
avgångsvederlag för tillsvidareanställningar på 9 månader, 4 år och 20 år, 2013* 

 
* OECD-genomsnitt 1,6  
Källa: OECD (2013) 
 

Proceduren för att genomföra uppsägningar i olika länder mäts också av OECD. 
Sverige är ett av de länder som har ett högt värde; OECD-ländernas genomsnitt är 2,1 
medan Sverige ligger på index 3 (se diagram B). Både Norge och Finland har ett lägre 
värde än Sverige, medan Danmark kan jämföras med Sverige.  
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Diagram B: Procedur vid individuella uppsägningar - tillsvidareanställningar, 2013* 
 

 
* OECD-genomsnitt 2,1 
Källa: OECD (2013) 
 
Även vad gäller svårigheter att säga upp en enskild anställd har Sverige ett relativt 
högt värde. I OECD:s mått ingår flera variabler: hur saklig grund för uppsägning 
definieras, hur stort skadestånd som betalas ut om uppsägningen är osaklig, hur lång 
tid den anställde har på sig att anmäla osaklig uppsägning, hur lång en 
provanställning är och om den anställde får tillbaka anställningen om uppsägningen 
bedöms som osaklig. Sverige ligger på index 3 medan OECD-länderna i genomsnitt 
ligger på 2,3 (se diagram C). Både Norge och Finland ligger högre än Sverige, medan 
Danmark har ett betydligt mindre strikt anställningsskydd i detta avseende.  
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Diagram C: Svårigheter vid individuella uppsägningar - tillsvidareanställningar, 
2013* 
 

 
* OECD-genomsnitt 2,3 
Källa: OECD (2013)  
 
Sverige utmärker sig som det land som betalar högst skadestånd om en uppsägning 
bedöms som osaklig; 32 månaders kompensation efter 20 års anställningstid (grön 
stapel i diagram C).54 Därefter kommer Italien med 21 månaders kompensation. 
Genomsnittet i OECD är 6 månader. I Sverige bedöms en uppsägning som osaklig om 
företaget åsidosatt sin omplaceringsskyldighet. Detsamma gäller i Australien, 
Estland, Frankrike, Tyskland, Italien och Norge. Om uppsägningen bedöms som 
osaklig kan skadestånd betalas istället för att personen i fråga måste återgå till sitt 
arbete, vilket också gäller i Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Island, Luxemburg, 
Spanien, Schweiz och Turkiet (avsaknad av lila stapel i diagram C).  
 
Om alla faktorer vägs samman tillhör Sverige den fjärdedel av OECD-länderna som 
har det striktaste anställningsskyddet för individuella uppsägningar. Sverige har ett 
högre värde än OECD i genomsnitt; 2,52 jämfört med 2,04 (se diagram D). Norge, 
Finland och Danmark har alla ett lägre värde än Sverige medan Frankrike, Tyskland 
och Nederländerna har ett mer strikt anställningsskydd för individuella 
uppsägningar. Allra högst värde har Portugal.  

                                                
54 Enligt Lagen om Anställningsskydd är skadeståndet vid osaklig uppsägning 32 månader vid minst 
10 års anställningstid (39 §).  
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Diagram D: Anställningsskydd vid individuella uppsägningar - 
tillsvidareanställningar, 2013* 
 

 
* OECD-genomsnitt 2,04 
Källa: OECD (2013)  
 
OECD mäter också kostnaderna vid kollektiva uppsägningar och mäter då om det 
finns ytterligare regler vid uppsägningar av tillsvidareanställda utöver de som gäller 
vid individuella uppsägningar. Jämfört med många andra länder har Sverige inte ett 
så omfattande tillkommande regelverk. Förutom de länder som inte har något 
regelverk alls, är Finland det land som har minst omfattande tillkommande regler 
medan Danmark ligger högre. Sverige ligger däremellan. Vid kollektiva uppsägningar 
krävs i många länder en anmälan till tredje part och att förhandlingar genomförs med 
arbetstagarrepresentanter. Sverige tillhör dessa länder.  
 
Sammantaget är anställningsskyddet för tillsvidareanställningar i Sverige något 
striktare än genomsnittet för OECD-länderna; 2,52 jämfört med 2,29. Allra striktast 
är regelverken i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Frankrike (se diagram E).  
  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

US
A

CA
N

G
BR N
ZL

H
UN CH

E
IR

L
AU

S
JP

N
ES

T
SV

K
M

EX ES
P

IS
L

G
RC BE

L
D

N
K

AU
T

PO
L

TU
R

N
O

R
LU

X
KO

R
IS

R
FI

N
SV

N IT
A

SW
E

CH
L

FR
A

D
EU

N
LD CZ

E
PR

T

Procedur Uppsägningstid och avgångsvederlag Svårigheter



 

86 
 

Diagram E: Anställningsskydd vid tillsvidareanställningar, individuella och kollektiva 
uppsägningar, 2013* 
 

 
* OECD-genomsnitt är 2,29 
Not: Avskedanden ingår i individuella uppsägningar 
Källa: OECD (2013) 
 
I de flesta länder som har ett strikt anställningsskydd för tillsvidareanställda är också 
anställningsskyddet för tidsbegränsat anställda strikt. Sverige och Nederländerna 
skiljer sig dock från detta. Sverige tillhör den femtedel av OECD-länderna som har 
minst strikt anställningsskydd för tidsbegränsat anställda även om skyddet bedöms 
som något mer strikt 2013 jämfört med 2008 (se diagram F). Detta beror på att 
regelverket för bemanningsföretagens anställda blivit något mer strikt enligt OECD:s 
mätningar. Regelverket har stärkts avseende likabehandling av anställda i 
bemanningsföretag jämfört med tillsvidareanställda inom samma företag i 
Australien, Tyskland, Irland, Norge, Slovakien, Storbritannien och Sverige.  
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Diagram F: Anställningsskydd för tidsbegränsade anställningar – 
bemanningsanställningar och standardkontrakt, 2013* 
 

 
* OECD-genomsnitt är 2,08 
Källa: OECD (2013) 
 
 
En slutsats som OECD drar är att mycket litet har gjorts på det hela taget avseende 
regelverket för tidsbegränsade anställningar sedan finanskrisen 2008. Istället har 
regelverken för tillsvidareanställningar reformerats för att bli mer flexibla i många 
länder. Mellan 2008 och 2013 genomförde en tredjedel av OECD-länderna reformer. 
Grekland, Portugal och Italien utmärkte sig särskilt. Men i en del länder har ett lägre 
index föranletts av nya bedömningar som gjordes av OECD 2013 vid genomgången av 
de ingående faktorerna. Genomgången ledde framförallt till att mätningen av 
regelverken för kollektiva uppsägningar ändrades i flera länder då måttet endast 
skulle gälla ytterligare tillkommande regleringar utöver de som gäller vid 
individuella uppsägningar. Detta var en av orsakerna till att Sveriges regelverk för 
anställningsskyddet bedömdes som något mer flexibelt av OECD 2013 jämfört med 
2008.55 Ytterligare en förklaring till det lägre indexet för Sveriges del var att 
återanställningsskyldigheten inte bedömdes som tvingande, eftersom OECD tog 
hänsyn till att arbetsgivaren istället kan betala ett skadestånd. OECD tog också 
hänsyn till att kollektivavtalen spelar en roll för bedömningen av anställningsskyddet 
vilket framför allt gäller tidsbegränsade anställningar. Det sammantagna indexet för 
tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar blev lägre för Sverige 2013 
än 2008 och gick från 2,06 till 1,88 i 2013 års sammanställning 

                                                
55 Se Box 2.1 ”Specific methodological features of the 2013 update round and the revision of published 
indicators” i OECD (2013).  
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