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Sammanfattning 

Rapportens undersökning beskriver de skillnader och likheter mellan kedjeägda och 

privatägda klädbutiker i Lidköping. En öppen intervju genomfördes med fem butikschefer i 

kedja och fem butikschefer/ägare i privatägd butik för att beskriva rekryteringsprocessen och 

kunskapsnivån om anställningsformerna, 4-6 §§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 

Personalen i en butik är en resurs som tillsammans med butikschefen/ägaren arbetar för att 

uppnå lönsamhet. Rätt personal är då betydelsefullt för arbetsgivaren och en felrekrytering 

kan bli kostsamt för företaget. En effektiv och strukturerad rekryteringsprocess leder till rätt 

person på rätt plats1. Rekryteringsprocessens sista delar innefattar anställningsavtalet där 

anställningsformen ska beslutas för den nyanställda. Enligt 4-6 §§ LAS, finns sex korrekta 

anställningsformer.  

Uppsatsens fråga; Hur anställer butikschefer ny personal och kan de förklara 

anställningsformerna enligt 4-6 §§ LAS? Underfråga; vilka likheter och skillnader finns 

beroende på om butikschefen är verksam inom kedja eller privatägd butik? Rapportens 

slutsats beskriver att rekryteringsprocessen skiljer sig ytterst lite åt varandra i klädföretagen. 

Både kedjor och privatägda butiker utförde en kortsiktig process vid nyanställning. 

Kunskapsnivån av anställningsformerna skildes åt tydligare beroende på vart butikschefen 

arbetade. Butikschefer i kedjor besatt en högre kunskap medan butikschefer/ägare i privat 

butik saknade generellt kännedomen kring anställningsformernas rättigheter och skyldigheter. 

Inga av de intervjuade har upplevt konsekvenser av brist på kunskap inom 4-6 §§ LAS. 

Frågan är om det är nödvändigt för butikschefer att besitta denna kunskap? 

Nyckelord: Rekryteringsprocessen, Lag om anställningsskydd (LAS), anställningsformer, 

butikschef, kedja, privatägd butik. 

 
 
 

                                                 
1 Danilov & Hellgren, april 2010 
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Abstract 

The report's survey describes the differences and similarities between a chain and privately-

owned clothing stores in Lidköping. An open interview was conducted with five store 

managers in a chain store and five store managers / owners of the privately owned shop to 

describe the recruitment process and knowledge on forms of employment, § § 4-6 Lag 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS). The staff in a store is a resource that together with 

store manager / owner is working to achieve profitability. Right staff is then important for the 

employer and a wrong recruitment can be costly for the company. An effective and structured 

recruitment process leads to the right person at the right place. The recruitment process last 

part includes the employment contract which the employment status is decided for the new 

recruits. According to § § 4-6 LAS, there are six regular forms of employment.  

Essay question: How do the store managers employ new staff and do they know the forms of 

employment according to § § 4-6 LAS?  Sub query: What similarities and differences exist 

depending on whether the store manager is active within the chain or privately owned shop? 

Conclusion of the report describing the recruitment process differs very little about each other 

clothing companies. Both chains and privately owned shops did a short-term process of hiring 

new staff. The level of knowledge of forms of employment were separated more clearly 

dependent on each store manager was working. Store managers in chains possessed a higher 

knowledge while store managers / owners of private store lacked general awareness about the 

employment status ‘rights and obligations. None of the interviewees have experienced the 

consequences of lack of knowledge in § § 4-6 LAS. The question is whether it is necessary 

for store managers to possess this knowledge? 

 

Keywords: The recruitment process, Lag om anställningsskydd (LAS), occupational status, 

shop manager, chain, privately owned shop.
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1 Inledning 

Denna uppsats fokuserar på att tydliggöra för läsaren hur rekrytering utförs och vilka 

kunskaper butikschefer har om giltiga anställningsformer enligt svensk lag. Att undersöka 

butikschefer i kedjor och enskilda företag, ska beskriva om process och kunskaper varierar. 

Anställningsformerna förklaras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För att 

undersöka om LAS efterföljs ska rapporten granska hur butikschefen nyanställer personal.  

1.1 Bakgrund och problem 

En butiks syfte är att bli lönsam.2 Det finns många delar som påverkar lönsamheten. En av 

butikens viktigaste beståndsdelar är personalen.3 De är inte bara till för att utföra bestämda 

uppgifter, deras bemötande till kunder är av stor betydelse för kundens skapande av butikens 

image, som på lång sikt gynnar lönsamheten. Personalen kommer närmast den slutgiltiga 

konsumenten och kommunicerar butikens värderingar och mål, de blir butikens ansikte utåt. 

Därför är det viktigt för butikens ledare att finna kvalificerade medarbetare. En effektiv 

rekryteringsprocess ger positivt resultat att finna rätt person på rätt plats. Småföretag undviker 

gärna att rekrytera då det är kostsamt för dem ifall den blir misslyckad och processen är ofta 

ostrukturerad och det finns oftast ingen rutin för hur företagen anställer, enligt studien 

Recruitment in small firms – Processes, methods and problems. Undersökningen är gjord i 

England, Manchester på mindre företag. Av samma undersökning gjordes slutsatsen att 

mindre företag anställer personal som de kommit i kontakt med via personliga kontaktnät eller 

kända rekommendationer.4 Forskningsrapporten Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln 

beskriver efter en undersökning av tre större företag att det finns två modeller för hur man 

rekryterar ny personal. Vid plötsligt personalbehov är det vanligt med en kortsiktig process 

medan högre tjänster rekryteras med en långsiktig process. Rapporten talar om att magkänslan 

styr valet av ny anställd för 80 % av de undersökta.5 Vilken metod används av butikschefer 

beroende på om man är anställd i kedja eller privatägd butik, är det magkänslan som styr? 

Rekryteringsprocessen sista steg innefattar anställningsavtalet och i vilken anställningsform 

den nyrekryterade anställs. En arbetsgivare bör vara rättvis för att uppnå en god arbetsmiljö. 

En möjlighet till att uppnå detta är att anställningsformerna för de anställda är enligt svensk 

lag.  

                                                 
2 Hernant och Boström, 2010, s. 12 
3 Hernant och Boström, 2010, s. 67-68 
4 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 248 
5 Danilov & Hellgren, april 2010  
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LAS är en av lagarna som tillhör svenska arbetsrätten. Denna lag är tillämpningsbar på 

arbetstagare inom allmän och enskild tjänst. Enligt LAS 4 § är den enda giltiga 

anställningsformen tillsvidareanställning. Men i 5 och 6 §§ i LAS får tidsbegränsade 

anställningar avtalas, som exempelvis vikariat, säsongsanställning och allmän 

visstidsanställning. Utan regler och lagar kring anställningen finns ingen säkerhet för 

arbetstagaren på arbetet. LAS är inte konsekvent och förändringar sker hela tiden genom 

beslut från regeringen. Det har hänt att planerade förändringar av lagtext har ändrats då byte 

av regering inträffat vilket resulterat i snabba förändringar av lagen.6 Butikschefens arbete vid 

rekrytering är att följa LAS och anställa den nya personalen i rätt anställningsform. Kunskap 

om lagen är viktig för butikschefen för att kunna nyrekrytera så att reglerna kring 

anställningsavtalet efterföljs.  

Butikschefers utbildning kan variera enligt en undersökning genomförd av Synovate då 1133 

chefer deltog. Undersökningens syfte var att upprätta en statistik över chefers genomsnittliga 

ålder, utbildning, antalet anställda och inkomst. Undersökningens resultat kring 

utbildningsnivån visade att 56 % av deltagarna hade högskola - eller universitetsutbildning. 

Medans 38 % av cheferna hade gymnasieutbildning och 6 % endast hade 

grundskoleutbildning.7 Vilken utbildning har butikschefer beroende på om de är anställda i 

kedja eller privatägd butik? Är butikschefens utbildning något som påverkar utförandet av 

rekryteringsprocessen? 

Rapporten vill beskriva hur rekryteringsprocessen ser ut när butikschefer anställer ny 

personal. Finns det skillnader i processen för butikschefer i kedja eller privatägd butik? 

Uppsatsen vill även undersöka i vilka anställningsformer de nyrekryterade anställs enligt 4-6 

§ i LAS som benämner de lagstadgade anställningsformerna och regler kring dessa. Studien 

fokuserar på butikschefer med arbetare i enskild tjänst och i klädesbranschen. Rapporten vill 

beskriva eventuella skillnader och likheter hos butikschefer arbetandes i ett privat företag eller 

en kedja. 

Rapporten är intressant ur ett vetenskapligt syfte då butikschefer kan ta till sig informationen 

om hur rekrytering av ny personal genomförs och vilka anställningsformer som tillämpas. 

Arbetstagare kan även ha ett intresse att läsa uppsatsen för att få en överblick i hur deras 

rättigheter kring anställningsavtalet efterföljs i verkligheten och hur företag anställer. 

                                                 
6 http://www.infotorgjuridik.se/premium/ Regeringsskifte påverkade arbetstagares anställningsform 110420 
7 http://www.chef.se/statistik/fakta/chefbarometerns-fickfakta/ 110420 



8 
 

1.2 Problemformulering 

Hur anställer butikschefer ny personal och tillämpas anställningsformerna enligt 4-6 §§ LAS? 

Underfrågan till denna problemställning är; vilka likheter och skillnader finns beroende på om 

butikschefen är verksam inom kedja eller privatägd butik? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Ambitionen för denna uppsats är att beskriva hur butikschefer inom kedjor och privata 

verksamheter i detaljhandeln anställer och följer LAS anställningsavtal. Rapportens mål är att 

få insikt i hur butikschefers rekrytering går tillväga och deras kunskaper om de korrekta 

anställningsformerna. Anledningen till valet att undersöka butikschefer i enskilda företag och 

kedjor är för att kunna finna tänkbara skillnader och likheter. Tydliggöra om kunskapsnivån 

runt anställningsavtal är olika beroende på ifall butikschefen arbetar för en kedja eller en 

privatägd butik. 

1.4 Perspektiv och avgränsning 

Rapportens infallsvinkel kommer vara utifrån en butikschefs situation och avgränsas till 

enbart anställningsformerna i LAS och butikschefens process vid värvning av personal. LAS 

är tillämpningsbar för arbetstagare i allmän och enskild tjänst, denna uppsats fokuserar enbart 

på butikschefens kunskaper för arbetstagaren i enskild tjänst. I undersökningen skall enbart 

butikschefer arbetandes i klädbranschen intervjuas. Orsaken till avgränsningen beror på att 

branschen hela året och inte bara i en viss säsong, vilket kan förekomma inom andra butiker. 
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2 Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet skildras varför medarbetarna är betydelsefulla för butiken och hur arbetsmiljön 

påverkas av en rättvis chef. Rekryteringsprocessen beskrivs med fokus på förloppets sista del, 

anställningsavtalet. LAS refereras så reglerna kring anställningen fastställs. LAS förklaras 

mer ingående vad som är lagstadgat och innebörden av anställningsformerna. 

2.1 Begreppsförklaringar 

Rekryteringsprocessen – Är en modell som i ett antal steg beskriver hur processen går 

tillväga vid nyanställning av personal och vad man bör tänka på inom de olika stegen.8 

LAS – Står för Lag (1982:80) om anställningsskydd. Lagen skyddar arbetstagaren på sin 

arbetsplats och förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagaren och arbetsgivaren 

har gentemot varandra.9  

Butikskedja – Ett antal butiker som har en gemensam ägare och produktutbudet i butikerna 

är liknande varandra.10 

Privatägd butik – Innebär att butiken inte är ägd av stat eller kommun utan av enskild 

person.11 

2.2 Rekryteringsprocessen 

När man rekryterade ny personal förr i tiden var egenskaperna hos den anställde att de skulle 

lyda, hålla sig friska, arbeta flitigt och komma i tid. Idag har kravet på den anställdes 

egenskaper ändrats till något helt annat. Idag bör du ha en social kompetens, ta egna initiativ 

och beslut, kunna arbeta flexibelt i grupp och individuellt. Förutsättningarna till att hitta rätt 

personal på rätt plats har helt förändrats.12 Processen finns i två olika utformningar. Kortsiktig 

rekrytering tillämpas ofta när en tjänst som har en lägre position anställs då fokuset är att 

anpassa personen efter tjänsten. Den långsiktiga versionen fokuserar på att rekrytera en person 

som kommer att gynna företaget under lång tid, den tillämpas när en höger tjänst som 

                                                 
8 http://www.rekryteringslots.nu/rekryteringsprocess 110310 
9 http://www.ne.se/las & http://www.ne.se/anst%C3%A4llningsskydd 110310 
10 http://www.ne.se/sve/butikskedja?i_h_word=butikskedja 110428 
11 http://www.ne.se/lang/privat 110428 
12 Ahrnberg Swensson, 1997, 26-27 
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butikschef ska tillsättas. En utveckling av rekryteringsprocessen sker oftast när en misslyckad 

anställning inträffat och för att bli en lyckad rekryterare krävs träning.13  

2.2.1 Personalens betydelse 

Personalen i butiker idag arbetar inte speciellt ofta under beteckningen expedit som menar att 

man tar fram det kunden vill ha, slår in och tar betalt. Idag är personalens arbetsuppgifter så 

mycket mer, det handlar om att kunna ge kunden den hjälp de behöver om sortimentet, service 

runt produkten och genom frågor få en bra bild över vem kunden är, vad de har för behov och 

önskan14. Personalen har den viktiga uppgiften att i mötet med kunden skapa ett positivt 

butiksbesök. Detta möte påverkas av kundens förväntningar, tidigare erfarenheter och 

uppfattningar. Uppgiften som ligger på personalen är att via detta möte med kund engagera 

och uppmärksamma kunden. I mötet påverkas kunden och personalen av varandras beteende. 

En anställd som möter kunden med ett leende får oftast ett leende tillbaka. Situationen 

påverkar också, då är det mycket viktigt att personalen har den kompetensen att utvärdera 

kunden på ett sådant sätt så personalen vet vilket agerande man ska välja emot kunden och 

med kundens feedback veta hur mötet bör fortsätta. Personalen ska kunna via exempelvis 

tonläge, humör och vad som sägs av kunden veta hur kunden ska bemötas på bästa sätt. Det 

som sägs av kunden och personalen via det icke-verbala är även det viktigt att 

uppmärksamma. Det kan vara kroppsspråket, ansiktsuttrycket och ansiktsriktning. Betydelsen 

är stor hur de anställda uppfattas av sin kroppshållning, vänligt eller surt ansiktsuttryck eller 

om man tittar på kunden. Har du som anställd ett dominerande kroppsspråk med surt eller 

nonchalant ansiktsuttryck kommer kundupplevelsen inte resultera som positiv. En kund vill 

att personalen ska vara vänliga, tillmötesgående och titta sina kunder i ögonen. Är personalens 

uppgift lyckad skapas en bra relation mellan personal och kund och en positiv upplevelse för 

kunden.15  Personlig försäljning anses, om den kontakten med kunden är möjlig, vara den 

effektivaste tekniken till lyckad försäljning16. 

2.2.2 Behovsanalys och förberedelser 

För att en organisation ska ha ett innehåll av värde som uppmärksammas av andra behöver de 

människor som har den rätta kunskapen och kan förmedla den så att mottagaren får ut så 

mycket som möjligt av informationen. Verksamheter utan människor med den kompetensen 

                                                 
13 Danilov & Hellgren, april 2010 
14 Albertsson & Lundqvist, 2009, s. 272  
15 Mossberg, 2010, s. 83 ff 
16 Albertsson & Lundqvist, 2009, s. 264  
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blir inte levande och därför är människan en av de viktigaste resurserna i en organisation. 

Personalen är en dyr kostnad för företagen men som de inte kan vara utan. Att göra bra 

rekryteringar är ytterst betydelsefullt och kräver ansträngning från rekryteraren.17 När en ny 

anställd ska rekryteras är informationen och bedömningen om denna nya anställda av stor vikt 

vid nyrekrytering. I en studie undersöktes mindre företags tillvägagångsätt vid nyrekrytering. 

Studien påvisade att ingen av företagen som deltog i undersökningen genomförde en 

behovsanalys.18 Detta arbetssätte kan leda till att fel person rekryteras då man inte innan 

bedömningen av personen vet vem man ska leta efter och har behov av i företaget. 

Förberedelserna innan rekrytering bör vara av stor vikt för att säkerställa att man hittar rätt 

person för företaget och arbetet. Den lilla tid som läggs på förberedelserna i 

rekryteringsarbetet är ett problem för organisationer. 19 För att nå beskrivningen av de 

arbetsuppgifter som den nya anställningen ska innefatta är verksamhetens mål i framtiden och 

den nya befattningens mål bearbetat. Arbetsuppgifterna som ska utföras av den nya 

befattningen ska hjälpa till att uppnå målen.20 

2.2.3 Krav och kompetenser 

Det är viktigt att vid nyrekrytering veta vilka kriterier av kunskap och erfarenhet som krävs 

för att personen ska vara kvalificerad för tjänsten och ha möjlighet att uppnå verksamhetens 

mål.21 Att se till personens kravspecifikationer som innefattar utbildning, yrkeslivserfarenhet, 

personlighet, utvecklingsmöjligheter inom verksamheten samt övriga kunskaper, är en bra 

grund för att försäkra sig om att personen är kvalificerad för tjänsten22. I studien Recruitment 

in small firms – Processes, methods and problems framkom det att arbetsgivare ansåg det vara 

specifikt viktigt att arbetstagaren hade tidigare arbetserfarenhet23. Vid nyanställning av 

medarbetare bör fokus även ligga på att se till kompetenser som arbetet kräver nu men även 

på längre sikt24. 

2.2.4 Sökvägar 

När man har arbetat fram vem som behövs gäller det att hitta dem. Första steget är att 

annonsera ut tjänsten med de specifika kraven. Sökvägarna kan vara annonsering via 

                                                 
17 Lindelöw, 2008, s.17-18 
18 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 248 
19 Lindelöw, 2007, s. 62 
20 ibid. s. 68-72 
21 Kahlke & Schmidt, 2007, s. 21 - 22 
22 Hallén, 2005, s. 12 - 14 
23 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 244 
24 Kahlke och Schmidr, 2007, s. 27 
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tidningar, dock kan de ge flera ansökningar som inte stämmer överens med vad företaget 

behöver. Undersökningen, Recuitment in small firms – processes, methods and problem, 

konstaterade att mindre företag i större utsträckning söker personal genom rekommendationer 

från befintlig personal eller annonsering i lokal tidning. När rekrytering är aktuell tar 70 % 

fram sparade intresseansökningar för att av dem hitta en lämplig person för antällningen.25 

Internet är allt vanligare via Arbetsförmedlingen eller andra bemanningsföretag som kan 

specificera sökningarna till rätt arbetstagare.26 När annonsen formuleras är det att tänka på hur 

man presenterar företaget, skriver ut de krav och kompetenser som man söker tydligt för att 

den sökande redan vid läsningen kunna göra ett självurval om arbetet passar eller inte. Detta 

leder till att det senare urvalet av företaget och rekryteraren blir mer lätthanterligt.27 

2.2.5 Urval 

När sista ansökningsdatumet har passerat blir nästa steg att välja ut vilka personer av de som 

ansökt tjänsten som är av intresse att kalla till intervju och vilka som man ska tacka för visat 

intresse28. Genom att ha genomfört stegen behovsanalys, krav och kompetenser har man 

införskaffat sig vetskap inför gallringen angående vad det är för person som efterfrågas till 

tjänsten29.   En av många metoder för att gallra de ansökningar som mottagits är att placera 

ansökningarna i olika fack, som kategoriserar om personen är av intresse, osäkert angående 

beslut eller bortvald som förenklar processen30. En annan metod är att man genom annonsen 

ber den arbetssökande att besvara en utvald fråga för att se hur personen resonerar och 

analyserar vilket förenklar urvalet. Slutligen återstår ett fåtal kandidater som har de 

kravspecifikationerna som krävdes som kommer att bli kontaktade för anställningsintervju31. 

2.2.6 Intervju, tester och referenser 

Det är mycket vanligt att en intervju av de sökande används vid rekryteringar, antingen som 

ensamt verktyg eller ett av flera för att hitta den nya medarbetaren32 När intervjun tillämpas är 

det enligt Danilov & Hellgrens forskningsrapport väldigt vanligt att rekryteraren har en öppen 

dialog med den sökande, en ostrukturerad intervju som inte är planerad.33 En kombination 

med intervjun är att testa de sökande. Det finns många olika tester, personlighetstest, 
                                                 
25 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 244 
26 Galfvensjö, 2006, s. 17-18 
27 Lindelöw, 2008, s. 106-107 
28 Capotondi, 2007, s. 32 -34 
29 Galfvensjö, 2006, s. 27 
30 Capotondi, 2007, s. 32 
31 Lindelöw, 2008, s. 120 - 121 
32 Lindelöw, 2008, s.122 
33 Danilov & Hellgren, april 2010 
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begåvningstest och simuleringsövningar är några av dem. Personlighetstestet består av frågor 

som besvaras och analyseras för att se hur personen agerar i olika situationer. Testet utförs 

ofta på nätet. Begåvningstestet ska hjälpa till att upptäcka om personen har den kompetens 

som behövs för arbetet. En simuleringsövning kan vara att under en tid ta över någons arbete, 

lösa ett problem i grupp eller individuellt.34 Intervjun är en effektiv och bra metod beroende 

på hur duktig intervjuaren är och vilken typ av intervju som används. Det är en väldigt 

subjektiv metod som förlitar sig mycket på hur duktig rekryteraren är på att läsa människor. 

Riskerna med en intervju beror på vilken inställning intervjuaren har till den som söker, detta 

påverkar bedömningen vid samtalet positivt eller negativt. För att inte gå i de fällorna ska 

intervjuaren tänka på att få den sökande att vilja prata fritt, formulera sina frågor så att svaren 

ger så mycket information som möjligt och ha en struktur på samtalet så att intervjuaren får 

svar på det han/hon undrar.35 Rekryteraren anställer ofta någon som liknar dem eller en person 

som de tycker om, detta kan leda till felrekrytering. Företag brukar vilja ha en ny anställd med 

nya kunskaper och kvaliteter, inte samma som redan finns.36 Att tänka på när man intervjuar 

är att större delen av de sökande inte får tjänsten. Under intervjun marknadsför man företaget 

så att de sökande behåller en positiv uppfattning efteråt. Intervjun kan utföras efter en 

struktur, då frågorna ställs lika till alla sökande, eller friare och personligare som liknar ett 

vanligt samtal. Det sistnämnda valet används ofta om du väljer att marknadsföra ditt företag 

under intervjun.37 Intervjutillfället är även av värde för den framtida arbetstagaren då de kan 

bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen och om anställningen är av intresse för dem. 

Arbetsgivaren har tillfället att lära känna den sökande och kunna ställa lite personligare 

frågor, som inte bryter mot diskrimineringslagen, om den arbetssökandes egenskaper för att 

kunna ta ett beslut.38 Att prata med referenser handlar om att samtala med personer som 

känner den sökande i egenskap av tidigare chef, kollega eller annat. Detta är vanligast att man 

genomför efter intervjun och/eller tester. För att vara förberedd innan man pratar med en 

referens är att strukturera upp vad man vill ha svar på och noggrant be om definitioner så att 

det pratas om samma saker. Det är bra att prata med fler referenser för att få fler åsikter om 

den sökande. Prata aldrig med en referens utan den sökandes vetskap om möjligheten finns.39 

Tillsammans med referenser samlas dokumentation in, detta kan vara dokumentation av 

utbildning, som ska överensstämma med utbildningskraven för arbetet. Kontrollen är behövlig 

                                                 
34 Kahlke &Schmidt, 2007, s. 57-64 
35 Lindelöw, s. 124-125 
36 Galfvensjö, 2006, s. 44-45 
37 Hallén, 2005, s. 23 
38 Gellner, 2003, s. 76-77 
39 Hallén, 2005, s. 56-57 
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eftersom en nyrekrytering innebär att en främling kommer in i verksamheten, alltså värdet att 

följa upp att personen passar företaget.40  

2.2.7 Bedömning och beslut 

Det är rekommenderat att göra en sammanställning efter en avslutad anställningsintervju där 

man analyserar mötet och antecknar intryck och svar från den arbetssökande41. En modell 

över den sökandes kompetenser och egenskaper förenklar bedömningen utifrån olika 

kategorier på en skala från 1-9 kunna göra en korrekt bedömning angående vem personen är 

och om den är den rätta personen för tjänsten. Kategorierna kan vara områden som ger 

information om till exempel personens sociala kompetens, möjligheter att lösa problem, 

arbeta både självständigt och i grupp, driven för att utvecklas och ta egna initiativ42. Modellen 

är bra då ett siffersystem används istället för personliga kommentarer och på så sätt blir mer 

rättvis bedömning43. Slutliga beslutet görs utefter helhetsintrycket av den arbetssökande44. Det 

som är viktigt att inte glömma i beslutet om anställning är om kravspecifikationerna uppfylls. 

Uppfylls inte kraven av den sökande bör betänkas av rekryteraren om utvecklingsbarheten 

ändå finns till att nå kraven. Enligt forskningsrapporten Rekryteringsstrategier inom 

detaljhandeln går rekryteraren ofta efter sin magkänsla i beslutet, hela 80 % litar på den. 

Rapportens författare konstaterar och menar att ett beslut av magkänsla är orsaken till viss 

felrekrytering, tidsbristen vid rekrytering är en ytterligare orsak. Att misslyckas och rekrytera 

fel person leder till stora kostnader för företaget och borde undvikas.45 

2.3 Anställningsavtal 

Ett anställningsavtal kan vara skriftligt men är lika gällande om det sker muntligt. Ofta sker 

avtalet muntligt och det skriftliga beviset skrivs senare. Enligt 6 c § LAS måste arbetsgivaren 

informera arbetstagaren via ett skriftligt dokument villkoren som gäller anställningen minst en 

månad efter muntligt avtal. Har det pratats om anställning under intervjun är det inte klassat 

som ett avtal, om inte arbetsgivaren antytt tydligt att det är ett anställningsavtal. Om 

arbetsgivaren avgett ett sådant beteende så att arbetstagaren sett sig som anställd kallas det för 

ett konkludent handlande och anställningen blir giltig. Om ett skriftligt anställningskontrakt 

                                                 
40 Kahlke & Schmidt, 2007, s. 65-67 
41 Galfvensjö, 2006, s. 63 
42 Capotondi, 2007, s. 50 - 53 
43 Kahlke & Schmidt, 2007, s. 75 - 76 
44 Lindelöw, 2008, s. 185 
45 Danilov & Hellgren, april 2010 
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inte överensstämmer med vad som förhandlats mellan arbetsgivare och arbetstagare ska detta 

påpekas så fort som möjligt enligt 6 c § LAS, i annat fall kan det bli mycket svårt att ändra. 

Innehållet i ett anställningsavtal har inga specifika regler förutom 6 c § - 6 e § LAS. Dock 

säger 6 c § LAS att väsentlig information för anställningen ska skrivas ned. Detta innebär 

exempelvis namn, adress på arbetstagare och arbetsgivare/arbetsplats, beskrivning av 

arbetsuppgifter, anställningsform och tidsperiod om så är fallet, lön med löneförmåner, längd 

på arbetsdagar, semester och kollektivavtal. 6 d § LAS handlar om arbetstagaren stationeras 

utomlands då arbetsgivaren blir skyldig att skriva ett anställningsavtal med information om 

anställningen i Sverige och utomlands. 6 e § LAS förklarar att om ändringar i 

anställningsavtalet sker ska arbetsgivaren ge skriftlig information om ändringen inom en 

månad. Ändringar kan inte fattas av en part av arbetsgivaren och arbetstagaren utan måste 

vara enat av båda parter. Enligt 6 c § LAS tredje punkt som handlar om anställningsformer 

ska viss information finnas med i avtalet beroende på anställningsform. Vid en 

tillsvidareanställning ska uppsägningstid finnas med. Är anställningen tidsbegränsad ska 

tidsperioden vara nedskriven. Provanställning ska dokumentation om prövotidens slut skrivas. 

Samma paragraf punkt 6 menar att om ett kollektivavtal ska tillämpas ska det skriftligen stå i 

anställningsavtalet. Särskilda krav på arbetstagaren, exempelvis körkort, ska finnas med i 

anställningsavtalet. Normalt är att avtalet om anställningsform mellan arbetstagare och 

arbetsgivare sker innan arbetets början och därför är det muntliga avtalet som är giltigt. 

Återigen bör arbetstagaren påpeka om anställningsformen dokumenterats fel av arbetsgivaren 

tidigt. Ett anställningsavtal kan få hävas, det kan handla om att arbetstagaren undanhållit eller 

ljugit om information till arbetsgivaren vid intervjun.46 

2.4 Konsekvenser vid lagbrott kring anställningsformerna i LAS 

Tvister kring arbetsrättsliga frågor mellan arbetsgivare och arbetstagare tas upp i 

arbetsdomstolen (AD).47 Om en arbetsgivare skulle avtala om anställningsformer som strider 

mot 4, 5 och 6§§ LAS eller kollektivavtal kan påföljder av detta leda till skadestånd.48 Om en 

arbetstagare är anställd med en ogiltig anställningsform enligt antingen arbetstagaren själv 

eller dennes fackförening skall fallet tas upp i arbetsdomstolen. Konsekvensen blir enligt 36§ 

LAS om arbetsdomstolen beslutat att anställningsformen är otillåten övergår arbetstagarens 

tjänst till en tillsvidareanställning. Enligt 36§ LAS övergår en provanställning till en 

tillsvidareanställning om arbetsgivaren avtalat en provanställning för att kringgå 
                                                 
46 Åhnberg, 2008, s. 61 ff 
47 http://www.arbetsdomstolen.se/pages/startPage.asp 110428 
48 Gellner, 2003, s. 102  
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bestämmelser om tillsvidareanställning enligt 4§ eller blir enligt 38§ LAS skadeståndsskyldig 

till arbetstagaren.49 

2.5 Kollektivavtal 

Kollektivavtal innebär att ett skriftligt avtal ingås mellan en fackförening och en 

arbetsgivarorganisation eller arbetstagare där bestämmelser kring anställningsvillkor och 

reglering av förhållandet arbetsgivare och arbetstagare emellan, enligt 23§ Lag (1976:580) om 

medbestämmanderätt i arbetslivet (MBL). Inom Sverige är fackföreningar kategoriserade 

utefter yrke som exempelvis handelsförbundet eller lärarförbundet50 . Handels är en 

fackförening som arbetar för att samtliga arbetsplatser inom den svensk handel ska ha samma 

rättigheter51. Genom kollektivavtal säkras arbetstagare rättigheter angående exemplvis löner, 

försäkringar på arbetsplatsen och ob-ersättning som inte är lagstadgat i Sverige52. 

Arbetsgivaren får genom undantag av ett kollektivavtal enligt 2§ 3 st. LAS använda andra 

anställningsformer än de som benämns i 5 och 6§ LAS, exempelvis timanställning.53  

Timanställning innebär att arbetstagaren ska arbeta visst antal timmar under en avtalad period. 

Timanställning är inte en tillåten tidsbegränsad anställningsform enligt LAS utan ska anses 

som en tillsvidareanställning, men undantag finns i kollektivavtalet.54 

2.6 Teorisammanfattning 

Rekryteringsprocessens utförande kan se olika ut, denna rapport beskriver sju steg, 

personalens betydelse, behovsanalys och förberedelser, krav och kompetenser, sökvägar, 

urval, intervju/tester/referenser, bedömning och beslut samt förklarar mer ingående 

rekryteringens slutfas anställningsavtalet. Undersökningens intervjufrågor i rapporten följer 

de sju steg som den teoretiska referensramen förklarar. För att kunna beskriva och analysera 

hur rekrytering och anställning genomförs av butikschefer i klädbutiker har rapportens 

författare koncentrerat sig på att få fram teori om rekryteringsprocessen samt anställningsavtal 

och handelsanställdas kollektivavtal. Dessa delar är centrala och sammankopplade vid 

rekrytering i butik. Den teoretiska referensramen tar även upp de konsekvenser som kan 

uppstå vid felaktig anställningsform och vad som händer då.  

                                                 
49 Åhnberg, 2008, s. 113, 127, 433 och 436 
50 Adlercreutz och Johann, 2007, s.63 
51 http://handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/FEAC13223979C5A0C1257391004A581B 110317 
52 http://handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/9FE2FBEA0A346619C125737900454BBD 110317 
53 Åhnberg, 2008, s. 113 
54 Adlercreutz och Johann, 2007, s.159 
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3 Metod 

Under detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet under uppsatsen och valet av metod för 

undersökningen.  

3.1 Utveckling av problemställning 

Svensk arbetsrätt har genomgått många förändringar i lagar och regler. Lagen om 

anställningsskydd (LAS) existerar för att skydda arbetstagaren på arbetsplatsen och den har 

sedan 1974 genomgått ett flertal omvandlingar som inneburit att reglerna och bestämmelser 

kring anställningsformerna omskrivits. Intresset för att beskriva om dagens butikschefer följt 

utvecklingen har därmed väckts. Uppsatsens undersökning vill även beskriva om det finns en 

skillnad i kunskaperna hos butikschefen beroende på om butiken är kedja eller privatägd. 

Anledningen till denna fundering är om huvudkontoren till kedjorna ger butikscheferna i 

kedja bättre kunskap än en butikschef i en privatägd butik, eller är kunskaperna densamma? 

Uppsatsens fråga är följande: Hur anställer butikschefer ny personal och kan de förklara 

anställningsformerna enligt 4-6 §§ LAS? Underfrågan till denna problemställning är; vilka 

likheter och skillnader finns beroende på om butikschefen är verksam inom kedja eller 

privatägd butik? 

3.2 Val av utformning 

Undersökningen för att samla primär information till problemformuleringen är intensiv55. 

Detta innebär att undersökningen går på djupet för att få fram så många nyanser av 

företeelsen, huruvida kunskapen kring anställningsformer existerar. Rapportens 

problemformulering är beskrivande56 då resultatet vill visa skillnaderna mellan kunskaperna 

hos butikscheferna just nu. För att avgränsa uppsatsens undersökningsområde har fler 

medvetna val gjorts. Undersökning kommer endast ske inom orten Lidköping för att avgränsa 

storleken på undersökningen. Valet att enbart intervjua butikschefer inom klädbranschen 

utfärdades för att branschen inte enbart anställer personal under en säsong. För 

undersökningen kontaktades 17 klädföretag i Lidköping varav tio butikschefer/ägare ville och 

hade tiden att delta. Samtliga intervjuade butikschefer/ägare är anonyma då den önskan fanns. 

Av dessa tio butiker är hälften privatägda och de fem andra ingår i en kedja. Urvalsmetoden är 

                                                 
55 Jacobsen, 2002, s. 93 
56 Jacobsen, 2002, s. 73 
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en kombination av flera metoder. De personer som har valts ut till undersökningen har 

påverkats av butikschefers tid och de resurser som finns i staden Lidköping57. 

3.3 Insamling av data 

Den undersökningsmetod som tillämpas är en kvalitativ öppen individuell intervju med 

butikschefer inom klädbranschen i kedjor och privatägda butiker i Lidköping. En kvalitativ 

undersökningsmetod58 ger noggrann och ingående information från varje individ som 

intervjuas samt ger möjligheten att ställa följdfrågor som inte är fallet vid en kvantitativ 

undersökningsmetod59. Genomförandet av intervjuerna har utförts på de intervjuades 

arbetsplats där de känner sig trygga i en välbekant miljö. Intervjufrågorna i uppsatsens 

undersökning riktar sig till hur butikschefer utför rekryteringsprocessen för att samla in data 

kring butikschefens kunskap om anställningsformerna i LAS. Frågorna är inte ställda direkt 

eller bara om anställningsavtalet. Utan undersökningens data kring rekryteringsprocessen ger 

indirekt svar på butikschefens kunskap kring anställningsformerna, LAS. Varje intervju har 

dokumenterats skriftligt av samma person vid samtliga undersökningstillfällen och samma 

person ställt frågorna till de intervjuade. Intervjuerna blir därigenom mer identiska varandra.  

Sex butikschefer godkände att intervjun spelades in med diktafon och fyra stycken ville inte 

bli inspelade. Efter varje intervju sammanställdes svaren i ett rådokument60 från 

bandinspelningar och den skriftliga dokumentationen. Rådokumentet lästes sedan igenom av 

den intervjuade som utvecklade och godkände svaren med en underskrift.  

                                                 
57 Jacobsen, 2002, s. 201 
58 ibid, s. 142 
59 ibid, s. 147 
60 ibid, s. 250 



19 
 

3.4 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

Innan undersökningen införskaffades och studerades tidigare forskningar inom området och 

befintlig teori kring rekryteringsprocessen och LAS. Forskning om butikschefers kunskaper 

kring anställningsformerna i LAS var obefintlig och därför är rapportens slutsatser om 

kunskapsnivån hos de intervjuade butikscheferna enbart kopplade till reglerna i LAS och inte 

annan forskning. Validiteten61 kring de slutsatserna är därför svår att styrka. 

Rekryteringsprocesssen hos de olika butikscheferna har däremot styrkts av tidigare forskning 

genom en studie i England, Recruitment in small firms – Processes, method and problems. 

Även källor i form av undersökningar från Synovate och Handelns utvecklingsråd. Källor är 

hämtade från pålitlig litteratur och urvalet är taget från det som är senast skrivet, för att 

förlegade teorier inte ska användas i rapporten. Forskningen som stärker uppsatsen är 

finansierad av Handelns utvecklingsråd som är en stiftelse som främjar vetenskaplig forskning 

inom handel och studien Recruitment in small firms – Processes, methods and problems som 

är utförd av Marilyn Carroll, Mick Marchington, Jill Earnshaw Manchester School of 

Management, UMIST och Stephen Taylor Manchester Metropolitan University. Källorna 

anses pålitliga. Den interna validiteten62 har stärkts med forskningsrapporten. Undersökningen 

giltighet är beroende av hur den intervjuade fått tillfälle att under intervjun få ge spontana 

svar. Undersökningens deltagare har fått specifika frågor och en del av de intervjuade har 

utvecklat sina svar medan andra enbart gett ett konkret svar på frågan. Empirin, analysen av 

resultatet samt slutsatsen skrivs de fem butikschefernas svar i kedja ihop och likaså för de fem 

butikschefer/ägare i privatägda butiker. Därmed har kommentarer och svar generaliserats i 

uppsatsen i butikschef i kedja och privatägd butik. När analys av data63 gjorts av 

undersökningen har svaren kategoriserats och därmed har egen tolkning gjorts i vilken 

kategori svaren ska placeras. Tolkningen från rapportens författare påverkar resultatet.  

                                                 
61 ibid, s. 255 ff 

62 Jacobsen, 2002, s. 256 ff 
63 ibid, s. 274-275  
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4 Empiri 

Rapportens empiriska fakta har samlats in genom öppna individuella intervjuer med 

butikschefer och ägarna verksamma inom klädbutiker i Lidköping. Nedan presenteras en 

resumé av intervjuerna med butikschefer inom kedja och privatägda butiker. 

4.1 Intervjuer med butikschefer inom kedja 

Av de intervjuade har tre stycken arbetat som butikschef i de olika klädkedjorna mellan ett till 

fyra år, de andra två har längre karriärer som butikschefer och har arbetat i tolv samt drygt 30 

år. Större delen av butikscheferna har gått olika omfattande interna utbildningar inom koncern 

och kedja. Utbildningarna har förberett dem i bland annat områdena juridik/arbetsrätt, 

ekonomi, ledarskap, personal och arbetsmiljö, rekrytering med mera. Samtliga anser att 

personalen är mycket viktig för butiken och en del poängterar att utan dem fungerar inte 

verksamheten och det är de som får butiken att gå runt, personalen bidrar även till att 

butikschefens arbete underlättas. Nyrekrytering sker generellt av butikschefer i kedja väldigt 

sällan, någon anställer ny personal vartannat år vilket är oftast av de intervjuade. 

Anledningarna till att de behövs ny personal är för att någon slutar, tar tjänstledigt eller att 

extrapersonal behövs till butiken. När butikscheferna anställer ny personal är det vanligt att 

sökningen sker via klädkedjans hemsida och tidigare personliga kontakter, det kan vara en 

praktikant som blir erbjuden ett arbete i butiken. De kvalifikationer som eftersökts var olika 

hos alla de intervjuade. Butikscheferna vill att den sökande ska ha intresse för försäljning, 

vara serviceinriktad, ha tidigare yrkeserfarenhet, vara effektiv, ha social kompetens samt vara 

målinriktad. Däremot är utbildning inget krav butikscheferna ställer på de sökande. En utav de 

intervjuade gick enbart på den sökandes personlighet. Urvalsprocessen sker för någon med 

hjälp av kedjan och de andra tittar på inlämnade CV och personer som de känner och tycker 

passar för tjänsten. Intervjutekniken är olika och det finns mallar i kedjan som en del 

använder sig av, annars ställs öppna frågor för att lära känna den sökande och få information 

om tidigare erfarenheter och ambitioner. Referenser kontaktas alltid eller oftast av de 

intervjuade butikscheferna vid rekrytering. En butikschef anser att referenser är opålitliga och 

använder sig inte av dem. Annars är det vanligt att referenserna är viktiga för 

anställningsbeslutet. Tester är inte vanliga, en del anser att provanställning och intervjun är ett 

slags test för den sökande. Beslutet vem som ska anställas tas av butikscheferna och två av 

dem tar även hjälp av sin befintliga personal för att välja vem som ska tillträda tjänsten. 

Vanligast är det att man går på magkänslan för att veta vem som ska anställas. Kvalifikationer 
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hos den sökande som påverkar butikschefens beslut är social kompetens, yrkeserfarenhet och 

flexibilitet. Två butikschefer anser att man har gjort en överenskommelse med den sökande 

om den nya tjänsten när man gjort ett muntligt avtal, två andra tycker det sker när man 

skriftligt gjort avtalet. Samtliga skriver skriftliga avtal för de nyanställda, endast en butikschef 

har inte skriftliga avtal för alla i personalen. Alla använder sig av en mall för avtalet och det är 

vanligt att mallen hämtas från Svensk Handel. Alla utom en av de intervjuade vet vad som ska 

stå med i anställningsavtalet. Fyra butikschefer anser att anställningen är slutgiltig när 

provanställningen är avslutad och går vidare till en annan anställningsform, en butikschef 

anser att anställningen är slutgiltig när man muntligt gett den sökande tjänsten. De intervjuade 

meddelar att kedjorna är medlemmar och tillämpar kollektivavtalet, tre av fem har inte 

kunskapen vilka regler som gäller i nuläget. När man valt en av de sökande att börja i butiken 

tillämpar alla provanställning, tre av de intervjuade menar att en provanställning enbart få 

pågå i max sex månader. En uttalade sig att deras provanställningar pågår i en månad och 

någon annan har som regel att provanställa i tre månader. Två av de intervjuade svarade att en 

provanställning övergår efter sex månader till en tillsvidaretjänst. Tre butikschefer menade att 

provanställningen övergår i en fast tjänst. Några menade att en provanställning kan avslutas 

helt efter prövotiden och en butikschef svarade att provanställningen kunde avslutas i förtid 

om kandidaten inte fungerar i butiken. Tre av de intervjuade butikscheferna förklarar vilka 

skyldigheter och rättigheter arbetsgivaren samt arbetstagaren har vid en tillsvidareanställning. 

De andra två kan inte förklara anställningsformen. Butikscheferna informerar att en 

tidsbegränsad anställning hos dem är vikariat, sommarpersonal och extrapersonal under vissa 

säsonger. Den vanligaste anställningsformen i butikerna varierar mellan, tillsvidare, 

fastanställd, deltid och heltid. För större delen av de intervjuade har komplikationer kring 

anställningar förekommit och då har det handlat om att man ska säga upp personal, ändra 

deras timmar och en anställd som undanhållit viktig information. För de butikschefers om 

erfarit komplikationer har de löst dem genom att ta hjälp av kedjans personalavdelning, tagit 

hjälp av de handelsanställdas fackförbund eller har hittat egna interna lösningar för den 

specifika händelsen. På frågan hur butikscheferna skapar en gemenskap i personalen gavs de 

många olika svar bland annat klimatanalyser, ansvardelegerande, följa regler, ha dagliga 

dialoger, skapa lagkänsla, positiv uppmuntran och tillställningar utanför arbetsplatsen. 



22 
 

4.2 Intervjuer med butikschefer/ägare inom privat ägda butiker 

Av de intervjuade är tre av fem ägare av klädbutiken och två anställda som butikschefer. De 

flesta har arbetat under en längre tid i klädföretagen, mellan 10-28 år. En ägare har haft sin 

verksamhet en lite kortare period på tre år. Av de intervjuade är en utbildad, inom ekonomi 

och juridik. De andra ägarna/butikchefer har ingen högre utbildning. Alla anser att deras 

personal betyder väldigt mycket för dem, de är ansiktet utåt och utan dem skulle inte 

verksamheten fungera och gå runt. Anställning av ny personal sker generellt mycket sällan, 

anledningarna för nyrekrytering är i så fall att någon slutar eller att butiken behöver 

extrapersonal för att man har fått mer att göra. De kvalifikationer och kompetenser som 

ägarna/butikscheferna gärna ser hos sin personal är att de har social kompetens och 

yrkeserfarenhet av detaljhandeln. Utbildning är inget krav. Det är vanligast att de intervjuade 

söker ny personal via personliga kontakter, annars används annonser i den lokala tidningen, 

arbetsförmedlingen och tidigare intresseansökningar från sökande. Tre av de intervjuade 

anställer redan kända sökande medan de andra två oftast anställer helt okända sökande. Hur 

intervjun går till är mycket olika bland de intervjuade, man är intresserad av att diskutera med 

öppna frågor tidigare erfarenheter, frågor kring den sökandes CV och prata med den sökande 

för att skapa sig en magkänsla. Referenser används alltid av en av de intervjuade för att det är 

avgörande för dennes beslut. De tre andra kontaktar referenser ibland medan en aldrig har 

behövt kontakta en referens. Samtliga tillämpar inte tester när de rekryterar personal. När 

beslutet ska tas vem av de sökande som ska tillsättas för den lediga tjänsten tas det av 

ägarna/butikscheferna själva. Enbart en tar hjälp av sin personal att ta beslutet. Större delen av 

de intervjuade tar beslutet efter den magkänsla de får av den sökande. Men social kompetens, 

flexibilitet och personlighet är också avgörande faktorer vid beslutet. Överenskommelsen med 

den nyanställda görs skriftligt av tre intervjuade, två gör först ett muntligt avtal och sedan vid 

senare tillfälle även ett skriftligt. En av de intervjuade har inte skriftligt avtal med alla i sin 

personal och anledningen är att de varit anställda så länge att när de var nya inte hade den 

rutinen. Två ägare/butikschefer skriver avtalen efter en mall och då den som finns att hämta 

från Svensk Handel, två av de intervjuade skriver egna avtal. Tre av fem ägare/butikschefer 

har inte kunskapen vad som står i avtalet i nuläget. Vid frågan när anställningen är slutgiltig 

svarar två vid muntligt avtal, två när provanställningen är slut och en vid ett skriftligt avtal 

med den sökande. De flesta av de intervjuade är medlemmar och tillämpar kollektivavtalets 

regler men endast två har kunskapen om bestämmelserna i avtalet. Fyra av de fem intervjuade 

ägare/butikschefer tillämpar provanställning. Två provanställer i tre månader och fyra av de 
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intervjuade menar att man endast får provanställa i max sex månader. Två anser att en 

provanställning övergår till en tillsvidareanställning, två menar att det övergår i en fast tjänst 

och en svarar att det övergår i en timanställning. En av de fem intervjuade förklarar att en 

provanställning kan avslutas innan prövotiden går ut. Endast en ägare/butikschef kan förklara 

en tillsvidareanställning och vilka skyldigheter och rättigheter arbetsgivaren samt 

arbetstagaren har. Samma person förklarar även tidsbegränsade anställningsformen med att 

deras sommarpersonal anställs i säsong. De andra fyra intervjuade kan inte förklara vad 

anställningsformen innebär. De vanligaste anställningsformerna i klädbutikerna var 

tillsvidareanställd, timanställd eller heltidsanställd. Tre av fem har haft komplikationer i 

samband med anställning och har löst problemen med hjälp av representanter från 

handelsanställdas fackförening eller internt löst komplikationen. För att skapa gemenskap är 

det vanligt bland de intervjuade att ha tillställningar utanför arbetsplatsen och hålla dagliga 

dialoger med sin personal. 
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5 Resultat 

Kopplingar mellan rapportens empiriska fakta och teoretiska referensram har sammanställts 

och presenteras under respektive underrubrik. Nedan redovisas butikschefernas, arbetandes i 

kedjor, svar först och därefter följer butikschefernas/ägarnas svar i privatägda klädföretag. 

Detta för att särskilja svaren mellan butikschefer i kedja och privatägd butik. 

5.1 Rekryteringsprocessen 

Personal idag i butik har så många mer arbetsuppgifter än att stå bakom en disk och ta betalt 

av kunden. Det handlar om att ha de färdigheterna för att kunna tillfredställa kundens behov 

och önskemål64. Personalen ska engagera sig i kunden och uppmärksamma dem så att de får 

en positiv känsla av butiken, dess miljö och personal65. De anställda i en butik är en dyr resurs 

men företagen kan inte avvara dem66. För att underlätta att klara arbetsuppgifterna i en butik 

krävs av de anställda en viss kompetens och tidigare erfarenhet från branschen gör det 

lättare67. Butikscheferna i kedja finner sin personal mycket viktig. Verksamheten utan 

personal skulle inte fungera och tack vare personalen menar en utav de intervjuade att 

butikschefens arbete underlättas. Personalen i kedjan har en mycket viktig roll och vem som 

helst passar inte yrket. När de söker nya anställda har de olika butikscheferna olika krav på 

vilken kompetens som är viktigast för deras personal i företaget. Det handlar om social 

kompetens, serviceinriktad, målinriktad, engagerad i kedjan, effektiv och entusiastisk, 

personlighet eller yrkeserfarenhet. Kompetenserna är olika betydelsefulla för butikschefen när 

de anställer beroende på vilken kedja de jobbar för. De butikschefer/ägare som arbetar inom 

en privatägd butik anser även de att personalen betyder mycket för dem. Som benämns teorin 

är de ansiktet utåt, alltså det är de som skapar bilden av butiken för kunden. 

Butikscheferna/ägarna värdesätter sin personal högt då butiken inte fungerar utan dem. Större 

andelen av de intervjuade i privatägd butik finner yrkeserfarenhet som en viktig kompetens 

för de sökande och även den sociala förmågan hos personen. Däremot vägde personlighet och 

pålitlighet tyngre för en ägare av de intervjuade. Enligt studien Recruitment in small firms – 

Precesses, methods and problems är just yrkeserfarenhet en viktig egenskap när personal 

anställs i småföretag68. Kompetenser och kvalifikationer är en metod för att undersöka när de 

                                                 
64 Albertsson & Lundquist, 2009, s. 272 
65 Mossberg, 2010, s. 83 ff 
66 Lindelöw, 2008, s. 17-18 
67 Kahlke & Schmidt, 2007, s. 21-22 
68 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 244 
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ska rekryteras om de sökande passar tjänsten, utbildning är en av de kvalifikationer man kan 

efterfråga69. De intervjuade butikschefer/ägare i både kedja och privatägd butik ansåg inte att 

utbildning var ett grundläggande krav när de anställer personal.  

En behovsanalys, vad som krävs av den nyanställda och vad som söks vid rekrytering, är en 

process som gör förutsättningarna att hitta rätt person till tjänsten större om den utförs innan 

man börjar söka personal70. Detta var ingen process som någon av de intervjuade varken i 

kedja eller privatägd butik gjorde. Det är vanligt vid nyrekrytering att man inte vet vem man 

egentligen söker och detta kan leda till anställning av fel kandidat71. Detta styrks även av den 

studie som gjorts i Manchester, England då det visade att i småföretag var en behovsanalys 

obefintlig72. 

Vid annonsering av ledig tjänst är det brukligt att använda tidningen men idag har Internet 

tagit över stor del av sökningen73. Butikscheferna i kedja använder nästan bara företagens 

hemsida där även den sökande kan hitta all information om kedjan. Andra metoder är 

kontaktnät som butikscheferna har inom kedjan eller genom Arbetsförmedlingen. De 

intervjuade i privatägd butik använder sig mer av annonsering i lokal tidning, 

intresseansökningar, Arbetsförmedlingen eller sitt personliga kontaktnät. Detta är vanligt 

förekommande i småföretag74. 

Det finns vissa metoder för att göra urval vem av de sökande som ska få komma på intervju. 

Att gruppera sökningar i högar för att gallra vilka som är intressanta och vilka som inte är av 

intresse är ett sätt.75 Av de butikschefer som arbetar i kedja anställer gärna fyra av fem någon 

sökande som de redan känner till. Av de privatägda butikscheferna/ägarna är det tre av fem 

som gärna rekryterar redan kända sökande. Av dem sker alltså ingen gallring av de sökande. I 

mindre verksamheter är mer brukbart att anställa nya medarbetare som redan är kända eller 

rekommenderade av verksamhetens kontakter76. 

Intervju är en vanligt förekommande metod när man rekryterar. För att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun krävs det en duktig intervjuare som kan få den andra personen att prata 

                                                 
69 Hallén, 2005, s. 12-14 
70 Lindelöw, 2005, s. 62 
71 ibid, s. 62 
72 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 248 
73 Galfvensjö, 2006, s. 17-18 
74 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 244 
75 Capotondi, 2007, s. 32 
76 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 236 
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fritt. Genom intervjun ska rekryteraren få bra kunskap om den sökande.77 Metoden kan 

kompletteras med tester såsom begåvningstest eller personlighetstest78. Butikscheferna i kedja 

vill utav intervjun få en bättre kännedom om kandidaten, tester förekommer inte men en del 

anser att provanställning är ett slags test. Butikscheferna/ägarna i privatägd butik vill genom 

intervjufrågorna skapa sig en uppfattning kring erfarenhet och meriter som den sökande har. 

Tester är inte en metod som tillämpas av butikscheferna/ägarna. Alla butikschefer/ägare i 

kedja och privat använder sig av en ostrukturerad intervjuteknik som tillåter den sökande att 

diskutera öppet.79 Referenser är ett verktyg som förstärker bedömningen av kandidaten. 

Anledningen till att kontakta en referens som den sökande lämnat är för att få en ytterligare 

åsikt om den arbetssökande.80 Större delen av kedjornas butikschefer kontaktar alltid eller 

oftast referenser och orsaken är att referensens åsikt påverkar butikschefernas beslut kring 

anställning. I de privatägda butikerna kontaktas referenser bara ibland.  

När beslutet ska tas vem som ska anställas görs en bedömning av helhetsintrycket 

rekryteraren har fått81. I kedjorna tas beslutet av butikscheferna själva och några tar även hjälp 

av sin personal. Det är magkänslan som påverkar valet. Butikcheferna/ägarna i privatägd 

butik tar generellt själva beslutet vem som ska anställas och magkänslan avgör även för dem. 

Magkänslan styr beslutet kring rekrytering av 80 % av fallen i forskningsrapporten 

Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln, det är ett vanligt underlag för beslutet. 

Rekryteringsprocessen både i privatägd butik och kedja har i intervjuerna förklarats som en 

kortsiktig process då de beskriver hur de anställer personal på en lägre nivå under deras 

ledarskap.82 Att de även har en oplanderad process som inte är strukturerad styrks av den 

engelska undersökningen, Recruitment in small firms – processes, methods and problems83. 

När beslutet är taget ska ett anställningsavtal skrivas. Det är brukbart att bara göra ett muntligt 

avtal men då ska ett skriftligt skrivas och lämnas till den anställde en månad efter. Detta sägs 

enligt 6 c § LAS, i samma paragraf benämns det att grundläggande information kring 

anställningen ska stå i avtalet. Av de intervjuade arbetandes i kedja är muntligt och skriftligt 

avtal förekommande men samtliga skriver skriftliga avtal i slutändan, alltså har alla anställda 

                                                 
77 Lindelöw, 2008, s. 122-125 
78 Kahlke & Schmidt, 2007, s. 57-64 
79 Danilov & Hellgren, april 2010 
80 Hallén, 2005, s. 56-57 
81 Lindelöw, 2008, s. 185 
82 Danilov & Hallgren, april 2010 
83 Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 236 ff 
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ett skriftligt anställningsavtal. Samtliga butikschefer använder sig av en mall när de skriver 

avtalet och vanligt är det då att den mallen är hämtat från svensk Handel. De flesta 

butikscheferna har kunskapen färskt i minnet vilken information som ska finnas med på 

anställningsavtalet. Butikschefer/ägare i privatägd butik använder även sig av muntliga och 

skriftliga avtal. En del använder mallen från svensk Handel och andra har egna mallar. En av 

de intervjuade har inte skriftliga anställningsavtal till alla sina anställda. Större delen av de 

intervjuade har ingen kunskap om vad som borde skrivas med i anställningsavtalen. 

5.2 Anställningsformer 

En tillsvidareanställning kallas i vardagligt bruk för en fast tjänst84. Anställningen följer 

huvudregeln enligt 4 § LAS då det förklarar att den anställde inte har något slutdatum för 

tjänsten. Arbetstagaren som är tillsvidareanställd kan inte bli uppsagd utan saklig grund som 

är av arbetsbrist eller personliga skäl85. Ska den anställda säga upp eller bli uppsagd har 

personen skyldigheter och rättigheter till uppsägningstid beroende på anställningstiden enligt 

4 § 2 st. LAS. Butikscheferna i kedja som intervjuades hade tre av fem kunskaperna vad en 

tillsvidareanställning innebär. Denna anställningsform är en av de vanligaste i kedjorna. I de 

privatägda butikerna som undersöktes kunde en ägare förklara tillsvidareanställning och dess 

innebörd. De intervjuade butikscheferna/ägarna förklarade att den vanligaste anställningen 

hos dem var antingen tillsvidare, timanställd eller heltidsanställd. En provanställning är en 

anställningsform då den nyanställde prövas för tjänsten i max sex månader, 6 § LAS. 

Fungerar inte den nyanställde på platsen får arbetsgivaren avsluta provanställningen i förtid 

om han meddelar arbetstagaren två veckor innan, 31 § LAS. Om prövotidens slutdatum 

passerar övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning om arbetstagaren eller 

arbetsgivaren inte har meddelat om något annat innan86. Kedjornas butikschefer tillämpar 

alltid provanställning vid nyrekrytering. De har delade meningar om maxtiden för en 

provanställning mellan en månad och max sex månader. Två av de intervjuade har kunskap att 

provanställningen övergår till en tillsvidaretjänst. Tre butikschefer menar att 

provanställningen övergår i en fast tjänst som med andra ord är en tillsvidareanställning. 

Vissa butikschefer besatt den kunskap kring provanställningens avslut och fortsättning. 

Butikschefer/ägare i privatägd butik tillämpar de flesta anställningsformen och generellt vet 

de om att anställningen får äga rum i max sex månader. När provanställningens tid är slut 

menade de att det övergår i en tillsvidareanställning, fast anställning eller timanställning. 
                                                 
84 Bilaga A 
85 Ibid 
86 Ibid 
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Endast en av de intervjuade förklarade regeln som säger att provanställningen kan avslutas i 

förtid. Enligt 5 § LAS beskrivs tidsbegränsade anställningsformer som allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsong och arbetstagare över 67 år. Det som är specifikt för 

anställningsformen är att anställningen har ett start och slutdatum87. Kedjornas butikschefer 

förklarar att de tidsbegränsade anställningar de har är vikariat, sommarpersonal och 

extrapersonal. Generellt har butikscheferna en kunskap på medelnivå om anställningsformen. 

I de privatägda butikerna saknades kunskaperna helt om tidsbegränsade anställningsformer. 

Enbart en av de intervjuade butikscheferna/ägare kunde förklara anställningsformerna. 

5.3 Konsekvenser 

När reglerna kring LAS inte efterfölj kan konsekvensen bli att omständigheterna utreds i 

arbetsdomstolen88. Bryter en arbetsgivare 4-6 §§ LAS eller går emot kollektivavtalet kan 

arbetsdomstolen döma arbetsgivaren att betala skadestånd89. Butikscheferna i kedja har inte 

varit med om att konsekvenserna kring anställning behandlats av arbetsdomstolen utan löst 

eventuella tvister med hjälp av kedjans personalavdelning eller så har handelsanställdas 

fackförbund hjälpt till. En av konsekvenserna som en butikschef i kedja råkat ut för var när en 

anställd undanhöll information om en sjukdom. Ett anställningsavtal får hävas om viktig 

information har undanhållits från arbetsgivaren90. De privatägda butikernas butikschefer och 

ägare har aldrig varit med om konsekvenser kring anställningsformer som lett till 

arbetsdomstolen. Interna lösningar har skett eller så har fackförbundet kopplats in och hjälpt 

till. 

5.4 Kollektivavtal 

Fackföreningar är yrkeskategoriserade och ett kollektivavtal skrivs för att skydda 

arbetstagaren när LAS inte räcker till91. I Handels kollektivavtal har arbetstagaren rättigheter 

inom löner, försäkring och OB-ersättning92. Butikscheferna i kedjeägda klädföretag är alla 

med medlemmar i kollektivavtalet, två av fem kunde förklara de regler som gäller för avtalet. 

Butikscheferna/ägarna i privatägda klädföretag tillämpar kollektivavtalet och två av fem kan 

förklara dess innebörd. 
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6 Slutsats 

I kapitlet följer de slutsatser som konstateras genom undersökningens resultat. Nedan beskrivs 

de skillnader och likheter i de intervjuade butikschefernas rekryteringsprocess samt om deras 

kunskap om anställningsformerna skiljer sig beroende på om de är verksamma i kedja eller 

privatägd klädbutik. 

De likheter som butikschefer/ägare har i kedja och privatägd butik är att personalen är 

butikens viktigaste resurser. Klädföretagen i Lidköping har en mycket låg personalomsättning 

och därför rekryteras det inte ny personal ofta. Denna slutsats stämmer inte överens med den 

engelska studien på småföretag93 som menade att nyanställning undveks för att det är 

kostsamt. Så är inte fallet i Lidköpings klädbutiker, utan personalen stannar längre på 

arbetsplatserna. När en ny medarbetare ska hittas görs ingen behovsanalys vilken tjänst som 

behövs för att gynna företaget i framtiden utan en tom plats på arbetet ska fyllas av en annan 

person, därmed en kortsiktig rekryteringsprocess och vanligt i mindre verksamheter. 

Gemensamt för kedja och privat butik är att butikscheferna/ägarna inte har något krav på 

utbildning inom yrkesområdet för de sökande. Den sökvägen som alla butikschefer/ägare 

använder mest är sitt personliga kontaktnät. När intervjun utförs finns ingen generell struktur 

hos någon av de intervjuade i undersökningen, de vill att den sökande ska få prata fritt och att 

de ska få en uppfattning av personen. Något som kan kopplas ihop med metoden att intervjua 

de sökande för att kunna ta ett beslut är att utföra tester, ingen tillämpade denna metod. När 

beslut ska fattas i processen går samtliga butikschefer/ägare efter sin egen magkänsla som 

visar vem av kandidaterna som kommer att fungera bäst för tjänsten. Rapportens slutsats är 

densamma som forskningsrapporten Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln som även den 

visar att magkänsla är ett vanligt medel för att ta beslut i rekryteringsprocessen. 

Butikschefer/ägare i klädbutiker i Lidköping följer delvis samma struktur som teorin beskriver 

rekryteringsprocessen, men de hoppar över vissa delar. Den engelska studien på småföretag 

menar att mindre verksamheter är just mer ostrukturerade94. 

Skillnaderna mellan privatägd butik och kedja vid rekrytering är de sökvägar som används. 

Det annonseras nästan enbart på hemsidan när en kedja söker ny personal medan de 

privatägda butikerna letar kandidater via lokaltidningen och Arbetsförmedlingen. Efter 

intervjun kontaktar alltid kedjornas butikschefer referenser. Butikschefer/ägare inom 
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privatägd butik gör det mer sällan. Butikchefer/ägare rekryterar liknande och har få skillnader 

i processen oavsett om de arbetar i kedja eller privatägd butik. 

Konsekvenser som kan uppstå kring 4-6 §§ LAS, anställningsformerna har aldrig varit så 

omfattande att fallet har tagits upp till arbetsdomstolen för någon av de intervjuade. För 

kedjans butikschefer är personalavdelningen till stor hjälp vid sådana tvister eller stöd från 

handelsanställdas fackförbund. Skillnad för butikschefer/ägare i privatägda butiker är att de 

själva har sista ansvaret för personalfrågor och kan enbart genom sitt medlemskap få 

uppbackning från arbetgivarorganisation.  

Kollektivavtalet tillämpas av alla som medverkat i undersökningen. Däremot fanns 

kunskapsbrist från butikschefer/ägare i privatägd butik kring regler och bestämmelser i 

avtalet. Kedjans butikschefer var mer uppdaterade på vad kollektivavtalets regler innebär.  

Det blev tydligt i rapportens undersökning att kedjans butikschefer besatt mer kunskap än de 

privatägda inom 4-6§§ LAS. De hade även högre intern utbildning, än butikschefer/ägare i 

privatägd butik, som innefattade arbetsrätt och kan därför vara en förklaring till detta resultat. 

En förvånande slutsats, trots utbildning i arbetsrätt, var att fler av butikscheferna i kedja 

uttalade tillsvidareanställning med begreppet fast anställning. Detta begrepp används inte ett 

juridiskt språk. En av de intervjuade inom privatägd butik hade inte skriftligt anställningsavtal 

till alla sina anställda, vilket är en rättighet arbetstagaren har enligt 6 c § LAS. Detta borde 

åtgärdas direkt. 

Rekryteringsprocessens utförande har stora likheter kedja och privatägd butik emellan. 

Skillnaderna syntes tydligare när kunskaperna kring 4-6 §§LAS, anställningsformerna 

undersöktes. De privatägda butikernas butikschefer/ägare har sämre kunskap än kedjornas 

butikschefer. I kedjorna får majoritetens chefer en intern utbildning, har den lett till bättre 

kunskaper inom 4-6 §§ LAS? Synovates undersökning visar att 56 % av chefer har högre 

utbildning, alltså mer än hälften. Behövs mer utbildning för att kunna vara butikschef? Ingen 

av de intervjuade butikscheferna/ägare har lidit av konsekvenser på grund av brist inom 4-6 

§§ LAS. En fortsatt undersökning inom detta ämnesområde skulle vara att studera vart 

konsekvenserna av fel anställningsform existerar, är det inom handel eller inte? 
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7 Diskussion 

Rapportens undersökning var att försöka beskriva hur rekryteringsprocessen inom klädbutiker 

i Lidköping genomfördes. Intervjun och diskussionen angående processen beskrev även 

kunskapsnivån om 4-6§§ LAS. Den öppna intervjun fokuserade indirekt på 

anställningsformerna för att inte bli ett förhör utan en diskussion kring processen. Den 

information som fås genom metoden öppen intervju ska dokumenteras, skrivas om och 

kategoriseras då finns möjligheten att informationen under den processen förvrängs och 

misstolkas. I denna rapport har ett rådokumet skapats utifrån den empiriska data som samlats 

in och lästs igenom av de intervjuade för att säkerställa att svaren överensstämmer med vad 

deltagarna sagt. Rekryteringsprocessen i butikerna har jämförts med den teoretiska 

referensramen samt en tidigare forskningsrapport. Rekryteringsstrategier i detaljhandeln, den 

tidigare rapporten fick sitt resultat via en gruppdiskussion vilket inte är densamma i denna 

rapport. Resultaten har ändå varit liknande på vissa punkter. Intervjudeltagarnas utbildning 

har jämförts med Synovates undersökning angående chefers utbildningsnivå. Kunskapen 

kring 4-6 §§ LAS jämförs med lagens bestämmelser och regler, de är konsekventa och har 

rapportens svar inte överensstämt med lagen har slutsatsen gjorts att den intervjuade inte har 

rätt kunskap. Rapportens problemformulering har delvis varit oklar då tidigare forskning runt 

butikschefers kunskapsnivå om 4-6 §§ LAS inte hittats. Därför har den delen av 

undersökningen inte kopplats ihop med vad tidigare forskning påvisat. Rapportens slutsats har 

visat att butikschefers brist inom anställningsformerna i privatägd butik i Lidköping inte har 

lett till större konsekvenser, att göra en större undersökning av detta problem inom handeln i 

Sverige skulle vara intressant för att se om samma slutsatser skulle konstateras. 

Rekommendationen för butikschefer/ägare i privatägda butiker i Lidköping är ändå att 

uppdatera kunskaperna för att bli ännu bättre och rättvisare ledare. 
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Appendix och bilagor 

Bilaga A 

Anställningsformerna enligt LAS 

Anställningsformen informerar om varaktigheten och eventuella orsaker till anställningen. De 

lagstadgade anställningsformerna är enligt LAS tillsvidareanställning enligt 4§ LAS, 

tidsbegränsad anställningar enligt 5§ LAS och provanställning enligt 6§ LAS.  

Tillsvidareanställning 

Huvudregel enligt 4§ LAS innebär att en anställning gäller tillsvidare om parterna inte har 

avtalat om annat. Tillsvidareanställning är den mest vanligaste anställningsformen som funnits 

sedan LAS infördes i Sverige och anställningsformen har inget bestämt slutdatum. 95 Denna 

anställningsform benämns i vardagligt tal som fast anställning.96 En arbetstagare som är 

tillsvidareanställd kan efter vad som benämns i 4§ 2 st. LAS avsluta sin anställning efter en 

särskild uppsägningstid. För att en arbetsgivare ska få avsluta en tillsvidareanställning krävs 

saklig grund. Saklig grund innefattar antingen att det råder arbetsbrist eller personliga skäl. 

Den sakliga grunden accepteras inte om problemet som existerar går att lösa genom att 

omplacera arbetstagaren.97 I AD 7/1996 konstaterade arbetsdomstolen att anställningen för 

arbetstagaren skulle anses gälla tillsvidare inte tidsbegränsad som arbetsgivaren påstod. 

Arbetsgivaren har brutit mot LAS då han utan saklig grund avskedat arbetstagaren vilket gör 

uppsägningen ogiltig enligt 35§ LAS. Arbetsgivaren blev dömd av arbetsdomstolen att betala 

ut lön samt skadestånd till arbetstagaren runt 130 000 kronor samt betala rättegångskostnader 

och skadestånd till fackförbundet.98 

Provanställning 

En provanställning ger arbetsgivaren möjlighet att se om arbetstagaren är kvalificerad för 

tjänsten innan beslut om anställning görs och enligt 6 § LAS får anställningsformen inte 

avtalas längre än en tidsperiod om sex månader. Provanställning är en anställningsform under 

kategorin tidsbegränsade anställningar som skiljer sig från resterande tidsbegränsade 

anställningsformerna: vikariat, allmän visstidsanställning och säsongsanställning.99 

                                                 
95 Källström och Malmberg, 2009, s. 114 - 115 
96 Iseskog, 2007, s. 19 
97 Westergren, 2004, s. 72 - 74 
98  http://www.infotorgjuridik.se/premium/ AD 7/1996 110426 
99 Åhnberg, 2008, s. 127 
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Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning, utan krav om nytt 

anställningsavtal, om inte arbetstagaren eller arbetsgivaren meddelar den andra parten om att 

anställningen ska avslutas innan provanställningens slutdatum.100 Om provanställningen 

övergått i en tillsvidareanställning ska ett nytt anställningsavtal skrivas så informationen i 

avtalet stämmer överens med anställningen enligt 6§ c LAS. En provanställning kan avslutas 

innan bestämt slutdatum, om inget annat har avtalats genom att arbetstagaren eller 

arbetsgivaren meddelar den andre parten enligt 6§ LAS. Dock måste arbetsgivaren enligt 31§ 

LAS meddela arbetstagaren två veckor i förväg vid önskan om att avsluta anställningen i 

förtid eller att arbetstagaren efter prövotidens utgång inte kommer att tilldelas en 

tillsvidareanställning. I AD 92/1991 beslutar domstolen att arbetsgivaren genom 

provanställning försökt kringgå huvudregeln om tillsvidareanställning enligt 4§ LAS. Genom 

denna felaktiga tillämpning av provanställning blir arbetsgivaren skyldig att betala 

skadestånd.101 

Tidsbegränsade anställningar 

Det finns ett antal tidsbegränsade anställningsformer enligt 5§ LAS som är undantag och 

tillämpasbara utifrån huvudregeln enligt 4§ LAS. Det som är specifikt för en tidsbegränsad 

anställning är att det finns angivet start - och slutdatum för arbetstagarens tjänst. För att 

arbetsgivaren ska få avsluta en tidsbegränsad anställning krävs ingen uppsägning eller saklig 

grund. 102  I 15§ LAS benämns att en arbetstagare med tidbegränsad anställning enligt 5§ 

LAS, har rättigheter att bli meddelad senast en månad i förväg om att anställningen inte 

kommer att fortsätta efter anställningens slutdatum. Arbetstagare som har arbetat hos en 

arbetsgivare mer än tolv månader över en treårs period och arbetstagare som har mindre än en 

månads anställningstid har rättigheten att få detta besked.103 I AD 81/ 1986 berättas en tvist 

arbetstagare och arbetsgivare emellan angående anställningsform arbetstagaren är anställd 

under. Under flertalet vikariat erhöll arbetstagaren en tillsvidareanställning. Enligt AD har 

inte arbetsgivarens handlande överstämt med vad som krävs vid en tidsbegränsad anställning. 

Domslutet blev att arbetstagaren förklarades ha en tillsvidareanställning och arbetsgivaren 

blev betalningsskyld till förbundet för rättegångskostnaderna.104 

                                                 
100 Adlercreutz och Johann, 2007, s.158 
101  http://www.infotorgjuridik.se/premium/ AD 92/1991 110426 
102 Källström och Malmberg, 2009, s. 114 
103 Bylund, Elmér, Viklund och Öhman, 2011, s. 184 - 185 
104https://www5.infotorg.se.persefone.his.se/rb/premium/ AD 81/1986 110426 
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Allmän visstidsanställning 

Anställningsformen allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är 

användbar inom samtliga arbetsområden.  Den 1 juli 2007 ändrades den 5§ i LAS vilket 

resulterade i att visstidsanställning för tillfällig arbetsanhopning, projektanställning, 

överenskommen visstidsanställning, feriearbete, praktikarbete och visstidsanställning före 

totalförsvarspliktstjänstgöring ersattes av allmän visstidsanställning.105 Arbetstagare som är 

anställda med anställningsformen allmän visstidsanställning är skyddade av 

omvandlingsregeln från att bli utnyttjade på arbetsplatsen genom 5§ 2 st. LAS. 

Omvandligsregeln innebär att en arbetstagare som arbetat under allmän visstidsanställning i 

mer än två år på en femårsperiod för samma arbetsgivare automatiskt blir tillsvidareanställd 

efter vad som benämns i 5§ 2 st. LAS. 

 

Vikariat 

En arbetstagare med vikariat har i syfte att utföra samma arbetsuppgifter som en eller ett antal 

arbetstagare som är tjänstelediga av olika orsaker. 106 Arbetstagare med denna 

anställningsform får sammanlagt arbeta två år av en femårsperiod för samma arbetsgivare 

enligt 5§ 2 st. LAS. Om omvandlingsregeln passeras övergår vikariatsanställningen till en 

tillsvidareanställning.107 

 

Säsongsarbetare 

Säsongsarbete är en anställningsform som tillämpas på arbete som anpassas efter naturens 

förändringar som endast kan genomföras under specifika tidpunkter om året. Säsongs arbeten 

är oftast kopplade till jordbruket, turistnäring, trädgårdsarbete och livsmedelsbranschen.108 En 

säsongsanställd som arbetat för arbetsgivaren över sex månader under de senaste två åren har 

rättigheter att bli meddelad senast en månad innan ny säsong om arbetstagaren inte kommer 

bli anställd den kommande säsongen, efter vad som benämns i 15§ 2 st. LAS. 

 

Arbetstagare som fyllt 67 år 

Arbetsgivaren får enligt lagen erbjuda nuvarande anställd visstidsanställning eller nyanställa 

personer inom anställningsformen om personen uppnått ålderskravet på 67 års ålder. 

                                                 
105 Åhnberg, 2008, s. 112 - 113 
106 Åhnberg, 2008, s. 115 
107 Bylund, Elmér, Viklund och Öhman, 2011, s. 89 
108 Källström och Malmberg, 2009, s. 118 
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Bilaga B 

Individuella reflektioner, Stina Hasselström 

Starten av examensarbetet började redan när andra juridik kursen i Butikschefsprogrammet 

avslutades då min studiekamrat och jag funderade på varför så många i vår klass var anställda 

i helt fel anställningsformer. Det finns lagar och regler kring hur det ska vara och ändå är det 

många arbetstagare som inte blir rättvist behandlade på sin arbetsplats. Jag och min 

studiekamrat beslutade oss redan då för att undersöka fenomenet lite närmre när vi fick 

chansen i examensarbetet. Att det skulle bli så svår t att hitta tidigare forskning runt 

ämnesområdet var vi inte beredda på. Men ändå har vi genomfört arbetet som gett oss mycket 

av kunskap och en insikt i det verkliga arbetet som butikschef. Om det är många som lider av 

att vara anställd i fel anställningsform har vi inte några svar på men att kunskapsnivån är olika 

beroende på vart man arbetar som butikschef. Att undersöka rekryteringsprocessen har även 

varit till god fördel för egna framtida intervjuer som arbetstagare och arbetsgivare.  

Arbetet tillsammans med min studiekamrat har varit naturligt uppdelat. Vi koncentrerade oss 

på att tillsammans hitta information och kunskap inom ämnesområdet. Det enda som vi har 

skrivit på vart sitt håll och inte när vi är närvarande i samma rum är delar i den teoretiska 

referensramen. Detta har medfört att vi lyckats med ett tätt arbete tillsammans där båda har 

samma koll på arbetet. När det skrivits på arbetet har vi hela tiden kunnat diskutera med 

varandra och utvecklat vår text på en gång. Det enda som har begränsat arbetet har varit 

tidsbrist. Andra kurser som även de måste få fokus och handledare som varit svår att få 

kontakt med för att diskutera idéer och oklarheter.  

Utförandet av undersökningen var svår i den mån att få intervjun snarlika varandra och inte 

ställa ledande frågor utan hålla i en intervju där den intervjuade ska få prata så fritt som 

möjligt för att den sanna informationen ska komma fram. En del intervjudeltagare hade svårt 

att slappna av och var nervösa inför intervjun. Vad vi förstått efter undersökningens 

genomförande så är ämnet något en del butikschefer känner att de inte har någon vidare 

kunskap i. Det var exempelvis svårt att få just privatägda butiker att ställa upp och delta. Det 

var en fördel att sammanställa varje intervju direkt efter utifrån bandspelare och anteckningar 

samt att jag och min studiekamrat inte växlade som intervjuare då vi blev bekväma i våra 

roller i undersökningen. Hade tiden funnits skulle det varit en fördel att utföra en del 

testintervjuer för att bli ”varmare i kläderna”. Metoden att få en diskussion med bara 

butikschefer i kedja i en grupp och en annan med butikschefer från privatägda butiker 
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(gruppintervjuer) var på förslag för att vi då skulle bli ännu mer bara observerare och få en 

diskussion bland deltagarna. Fick helt ta bort idén när inga butikschefer kunde ställa upp på 

detta. Metoden öppen intervju passar ändå vår problemformulering som är beskrivande och 

metoden är kvalitativ och går mer på djupet av få enheter. 

I efterhand skulle det varit bättre om jag och min studiekamrat varit mer ihärdiga att hitta 

tidigare forskning och få det lättare att utforma vår problemformulering. All den tid som det 

ändå lagts ned att läsa olika modeller för rekrytering och AD-domar kring anställningsformer 

har gett mig mycket nya kunskaper trots att alla inte hamnade i examensarbetet. 

Ämnesområdet i detta examensarbete har hela tiden varit intressant. Vi skulle kunna ha gått 

den enkla vägen och valt ett område som är välkänt i forskningsvärlden och enklare att 

undersöka samt analysera. Men vi chansade då nyfikenheten hos oss båda var mycket stor! Är 

nöjd med vårt presterande trots att i vissa stunder under arbetets gång haft känslan av 

hopplöshet. Nu såhär närma slutet av utbildningen har jag suttit på en del arbetsintervjuer och 

har känt mig ovanligt förberedd då jag kunnat inse vilken intervjuteknik arbetsgivaren använt 

och kopplat fort vad han/hon vill veta och kunnat ge bra svar. För mig kommer det alltid att 

vara viktigt att bli anställd och anställa personal helt enligt LAS och kollektivavtal. Har god 

kunskap vilka rättigheter och skyldigheter jag har, så försök inte lura mig! 

Individuella reflektioner, Madeleine Johansson 

Vid examensarbetets början hade jag sedan tidigare kunskaper inom Lagen om 

anställningsskydd (LAS). Valet av ämne i examensarbetet var nästan förutbestämt, då både 

jag och min studiekamrat hade ett intresse för LAS och ansåg att det hade varit roligt att 

undersöka butikschefers kunskapsnivån inom området.  Genom hela skrivprocessen på 

examensarbetet har litteratur sökts och lästs. Processen att hitta relevant teori till arbetet har 

varit tidskrävande pga. det varit svårt att finna tidigare undersökningar inom ämnet. All den 

litteratur som bearbetats och lästs, inom både rekrytering, LAS samt AD-domar har för mig 

personligen varit positivt då de givit mig djupare kunskaper inom ämnena fast att de i 

slutändan kanske inte användes i rapporten. 

Samarbetet mig och min studiekamrat emellan har fungerat bra. Vi har under större delen av 

dessa 20 veckor arbetat tillsammans, genom gruppmöten på Campus Lidköpig. Samarbetet 

oss två emellan har skapat möjligheter att diskutera och hjälpa varandra i skrivandet. Det som 

under kursens gång som varit negativt är samarbetet med handledaren, som inte varit 
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kontaktbar eller hjälpsam i den utsträckning som vi hade önskat och behövt. Det enda kapitlet 

som delvis skevs på skilda håll var den teoretiska referensramen. Men under processen till den 

slutgiltiga rapporten har båda tagit del av uppsatsens samtliga delar vid sammanställning av 

analys och slutsats. 

Förståelsen kring kvantitativ och kvalitativ metod och dess olika alternativ av genomföranden 

har påvisat att beroende på vad för undersökning som ska genomföras är en metod mer eller 

mindre lämpad än en annan. Jag och min studiekamrat ville genomfört en öppen grupp 

intervju men detta förslag av metod fick väljas bort då butikscheferna inte var villiga att ställa 

upp. Därmed gjordes ett val av öppen individuell intervju för införskaffningen av empiri till 

rapporten. Detta metodval gav oss möjlighet att få mer utvecklade svar och ge deltagaren 

möjlighet att fritt diskutera frågorna, vilket gav oss möjlighet att tydligare förstå deras 

kunskapsnivå. Deltagare svarade ibland kort på frågor som i sig krävde utförligare svar för att 

besvara dem korrekt, i och med det kunde kunskapsbrist inom frågan konstateras. I gruppen 

valdes att en person ställde frågorna och den andra skrev ner vad deltagaren svarade under 

intervjun. Detta val gjordes genom samtliga intervjuer för att tolkningen och framförandet av 

intervjufrågorna inte på något sätt skulle vridas eller tolkas annorlunda mellan de olika 

intervjuerna. 

Sammankopplingen av ämnena LAS och rekryteringsprocessen har givit mig goda kunskaper 

kring processens tillvägagångssätt samt saker som bör kännas till och följas. För mig har 

rapporten varit givande både för mig som arbetstagare, att har kunskap om mina rättigheter 

och skyldigheter enligt lagen. Men även inom mitt framtida yrke som butikschef att besitta 

kunskapen kring reglerna inom LAS kopplat med rekryteringsprocessen och dess fällor.  

 



39 
 

Bilaga C 

Hur länge har Ni varit butikschef? 

Har Ni gått någon utbildning inom Ert yrke? 

Vilken utbildning och vart? 

Vilka kunskapsområden ingick i utbildningen? 

Vad betyder Er personal för företaget? 

Hur ofta behöver ni rekrytera personal? 

Vilken är den generella anledningen till att Ni behöver anställa ny personal? 

Vad är det första Ni gör när ny personal ska sökas? 

Vilken kompetens och kvalifikationer krävs av personalen? 

Genom vilka medier söker Ni ny personal? 
Butikshemsida 
Tidningar 
Facktidningar 
Arbetsförmedling 
Bemanningsföretag 
Annan 

Vilket är vanligast, att Ni har en tidigare personlig kontakt med kandidaten eller är den 

arbetssökande okänd? 

Hur fungerar processen när Ni väljer av de sökande vem som får komma på intervju? 

Förklara Er intervjuteknik för att kunna få den bästa uppfattningen av den sökande? 

Förekommer tester? 

Hur behandlas referenser? Hur stor betydelse har de för Er bedömning? 

Hur fattas det slutgiltiga beslutet av ny anställd?  

Vilka faktorer övervägs i det slutgiltiga valet? 

När är anställningen slutgiltig? 

Hur görs överenskommelsen mellan rekryterare och ny anställd? Muntligt eller skriftligt? 

Förklara valet.. 
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Har Ni skriftliga anställningsavtal till alla anställda? Finns det en mall som Ni följer, hur ser 

den ut? 

Vilken information finns med i ett anställningsavtal hos Er? 

Vid nyrekrytering förekommer provanställning som en regel? Hur lång är provanställningen 

vanligtvis? 

Vad händer efter avslutad provanställning? 

Vilka anställningsformer har personalen? Vilken form är vanligast i Ert företag?  

Används kollektivavtal? 

Vid ja, vad innebär det för anställningsavtalet? 

Vad innebär en tillsvidareanställning hos Er? Vilka skyldigheter har Ni gentemot den 

anställde och vice versa? 

Förekommer tidsbegränsade anställningar hos Er? Hur är anställningen utformad? 

Har det för Er som butikschef uppstått några komplikationer med en anställning? 

Vad och hur löstes problemet? 

Hur arbetar Ni med er personal idag för att uppnå god samarbetsvilja? 

 

 


