
Bäste arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, 

 

Att ingå äktenskap är att ta på sig tunga juridiska och ekonomiska förpliktelser. De flesta 

tar inte lätt på sådana åtaganden, utan prövar samlivet med partnern i flera år innan de 

gifter sig. 

 

Tänk om det kom ett lagförslag om att alla parrelationer efter sex månader med 

automatik skulle omvandlas till äktenskap. Det skulle förstås bli ett himla liv. Men som 

tur är kan man knappast föreställa sig något så snurrigt lagförslag. 

 

En sådan regel finns på arbetsmarknaden. En arbetsgivare får pröva en anställd under 

högst sex månader. Sedan blir det med automatik fast anställning. 

 

Att anställa någon är förenat med förpliktelser som för de allra flesta är ännu tyngre än 

dem man åtar sig när man gifter sig. Om folk drar sig för att gifta sig innan de är alldeles 

säkra kan man förstå att folk drar sig för att anställa när de inte har en laglig chans att 

pröva en anställningskandidat mer än sex månader. 

 

Sex månader är för kort för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en möjlig 

medarbetares kapacitet, framför allt om en stor del av denna tid går åt till inskolning på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren tvingas bestämma sig innan han vet vad kandidaten går 

för. Om han anställer riskerar han att bli fast med en medarbetare som inte passar. Om 

han inte anställer riskerar han att förlora en person som kunnat bli en stöttepelare i 

företaget. 

 

Lagen om max sex månaders provanställning är dålig för arbetsgivare eftersom den ökar 

risken vid anställning. Men lagen är också dålig för dem som söker arbete, för en 

arbetsgivare vill normalt minimera sin risk och avbryter vid minsta osäkerhet alla 

provanställningar efter den utmätta tiden. 

 

Provanställningstiden bör därför förlängas till åtminstone ett år. Det vore bra både för 

arbetsgivare och för arbetssökande. Egentligen är det bara en grupp som skulle ”förlora” 

på en sådan reform: de som på felaktiga grunder får fast anställning och därmed sin 

försörjning garanterad på en motvillig arbetsgivares bekostnad. Men ska vi ha en lag som 

värnar om missförhållanden? 

 

Vänliga hälsningar 

  


