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Sammanfattning 
 
År 1906 kom Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) 

fram till en överenskommelse för att bland annat fastställa arbetsgivarens rätt att fritt 

anställa. Detta genom den så kallades Decemberkompromissen. Denna frihet har 

genom åren begränsats genom lagstiftning men ses fortfarande som en allmän 

rättsgrundsats. Det är arbetsgivarna som beslutar om en anställning är aktuell likväl 

som de fattar beslut om en uppsägning. Inför sådana beslut måste dock arbetsgivarna 

ta hänsyn till olika rättsfrågor beroende på om det är inom den offentliga eller den 

privata sektorn.  

 

I svensk lag regleras olika diskrimineringsförbud vilka blir en begränsning för 

arbetsgivarens fria anställningsrätt. Även företrädesrätten enligt Lagen om 

anställningsskydd (LAS) gäller vid en anställning och blir därför också en 

begränsning. För den offentliga sektorn gäller ytterligare bestämmelser enligt Lagen 

om offentlig anställning (LOA) samt genom speciella förordningar som berör en 

offentlig anställning. Även EU har genom sina direktiv påverkat den fria 

anställningsrätten genom att dessa implementerats i svensk rätt.   

 

Utöver bestämmelserna enligt lag ska en arbetsgivare enligt praxis ta hänsyn till god 

sed på arbetsmarknaden vilket i sig även kan medföra en begränsning för den fria 

anställningsrätten. 

 

I och med de begränsningar som införts genom lag och förordningar som berör 

arbetsgivarens fria anställningsrätt har diskussioner i ämnet blivit mer aktuellt och den 

stora frågan är om en arbetsgivare verkligen har fria anställningsrätt i Sverige.      

 
Nyckelord: Fri anställningsrätt, begränsningar, företrädesrätt, God sed. 
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Abstract  
 
In year 1906 Swedish Employers' Association (SAF) and Trade Union (LO) reached 

an agreement to include the employer's right to freely hire. This agreement has since 

then been called the Decembercompromise. The freedom to hire has over the years 

been limited by law but is still seen as a general principle. It is employers right to 

determine who to hire and when as well as deciding whether someone should 

be dismissal. Faced with such decisions must employers take into account 

different legal questions depending on whether it is in the public or the private sector. 

 

In Swedish law there are different rules prohibiting discrimination which becomes a 

limitation for the employer's freedom to hire. According to the Act on Security of 

Employment (LAS) there are rules about the rights to get a job back before an 

employer decides to hire new staff. This is also a limitation for the employers right to 

free hiring. For the public sector there are more conditions to follow, the civil service 

law (LOA) and special regulations are also affecting a public hiring and the 

employers right to hire. The European Union has trough its directives affected the free 

employment right because its directives has been implemented into Swedish law. 

 

In addition to the rules in the law, should an employer in accordance to judgment take 

account of good custom on the labor. This may also be a restrictive to employers right 

to hiring. 

 

With the limitations imposed by laws and regulations that has affected employers 

freedom to hire, has discussions of the subject become more current and the big 

question is there fore whether an employer actually has the right to hiring witch 

person they want in Sweden. 
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel redogör jag bakgrunden till mitt val av tema, syftet med mitt arbete samt mitt 
tillvägagångssätt och mina avgränsningar. Jag börjar med en kortare beskrivning av ämnet.  
 
1.1  Ämnesbeskrivning 
Avtalsfrihetens princip och rätten till arbete innebär att arbetsgivare och arbetstagare i 

Sverige har rätt att fritt välja sin andra part i ett avtalsförhållande. En arbetsgivare kan 

inte tvingas till att rekrytera och anställa en person han eller hon inte ser som lämplig 

för tjänsten. Likväl kan en arbetstagare inte tvingas till att utföra arbete åt en 

arbetsgivare denne inte ingått avtal med. Arbetsgivaren har en så kallad fri 

anställningsrätt. När en arbetsgivare har bestämt sig för att anställa ny personal har 

denne alltså en stor frihet att välja vem som ska anställas och när anställningen ska 

ske, om motparten samtycker.1 Arbetsgivarens fria anställningsrätt kan också 

benämnas som arbetsgivarens fria antagningsrätt men jag har valt att benämna ämnet 

med fri anställningsrätt vidare i uppsatsen.  

 

Att anställa rätt person från början är en viktig fråga för en verksamhet eftersom 

företag kan spara både pengar och anställningskostnader på detta sätt. Genom en 

välformad kravprofil kan en arbetsgivare vidga sin frihet då arbetsgivaren redan här 

kan ställa krav på vilken kompetens personen man söker till sitt företag ska ha. 

Arbetsgivare som ska rekrytera får lov att ta hänsyn till meriterande kunskaper likaväl 

som personliga egenskaper. Fri anställningsrätt har dock olika betydelse inom den 

privata och den offentliga sektorn vilket beskrivs mer ingående i uppsatsens olika 

kapitel. I det stora hela innebär fri anställningsrätt att en arbetsgivare får lov att ställa 

vilka nödvändiga krav han eller hon anser viktiga för en tjänst så länge kraven inte 

kan ses som diskriminerande. En arbetsgivare måste ta hänsyn till de lagar som styr 

en anställning och detta medför en del begränsningar i den fria anställningsrätten 

vilket gör att den inte är så fri som den låter.   

 

 

 

 

 

                                                
1 Kent Källström & Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet, Uppsala: Iustus Förlag 2009, s 104. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att jag ska beskriva den fria anställningsrätten och dess 

innebörd. Jag har för avsikt att redogöra för arbetsgivarens fria anställningsrätt samt 

presentera de begränsningar som finns inom ämnet och som kan komma att beröra en 

anställning.  

 

Vidare kommer jag också att göra en redogörelse av vilka olika bestämmelser och 

regler som gäller inom den offentliga respektive den privata sektorn för den fria 

anställningsrätten.  

 

Med utgång från mitt syfte har jag valt att formulera följande frågeställningar: 

- Vilka begränsningar i den fria anställningsrätten finns i den svenska 

lagstiftningen? 

- Hur har medlemskapet i EU påverkat arbetsgivarens fria anställningsrätt?  

- Är det samma bestämmelser för den privata och offentliga sektorn vad gäller 

fri anställningsrätt? 

 

1.3  Metod 
I uppsatsen tillämpas en rättsdogmatisk metod. Att arbeta utifrån en rättsdogmatisk 

metod innebär att jag använder mig av redan befintliga rättskällor. Jag har först 

studerat mitt ämnesval via lagtext, och sedan studerat ämnet via förarbeten, 

domstolspraxis och doktrin.2 I bästa möjligaste mån har jag använt mig av primära 

källor men jag har också kompletterat metoden med sekundära källor så som 

studentlitteratur samt elektroniska källor. Detta för att för kunna få fram all den 

nödvändiga information jag behövt för att färdigställa uppsatsen.  

 

1.4  Avgränsningar 
För att hålla uppsatsen till mitt valda ämnesområde har jag valt att göra en del 

avgränsningar. Jag är fullt medveten om att en anställning berörs av flera olika 

faktorer och att jag inte haft möjlighet att beröra alla områden då uppsatsen ska hållas 

till en specifik omfattning och storlek. Utifrån detta har jag valt att inte gå djupare in 

på vad en anställning innebär eller vilka regler och bestämmelser som omfattar en 
                                                
2 Bert Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, Stockholm, Institutet för Bank- och Affärsjuridik 2010.   
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anställning av någon sort. Avsikten med uppsatsen är alltså att fokusera på de 

begränsningar som finns i den fria anställningsrätten samt vilka skillnader det finns 

mellan den privata och offentliga sektorn. Jag kommer benämna olika riktlinjer som 

en arbetsgivare kan ta hänsyn till för att underlätta sin fria anställningsrätt men 

huvudmålet är ändå att jag ska fokuserar på själva rekryteringsprocessen och de 

premisser som gäller för en arbetsgivare vid en anställning. Jag kommer därför endast 

att fokusera på de lagar och bestämmelser som berör ämnet fri anställningsrätt. Vidare 

har jag valt att se hur medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) har påverkat 

arbetsgivarens fria anställningsrätt men har valt att inte gå djupare in på vad EU är för 

organisation eller hur EU fungerar. Detta eftersom det är oväsentligt med 

utgångspunkt för uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Det finns en stor mängd olika rättsfall som kan relateras till denna uppsats och just på 

grund av det stora antalet har jag fått begränsa mig till de rättsfall jag ansett relevanta 

och viktiga för färdigställandet av min uppsats. Jag har valt de rättfall som går att 

relatera till uppsatsens text och för att just dessa rättsfall haft den innebörd och 

slutdom jag sökt efter. Alla de avgränsningar jag valt att göra har jag gjort för att 

komprimera uppsatsen till dess berörda ämne. 

 

1.5  Disposition 
Uppsatsen utgörs av fem huvudkapitel där det första kapitlet är ett 

introduktionskapitel. Jag beskriver ämnet samt uppsatsens uppbyggnad och hoppas på 

detta sätt bidra till att läsaren får större förståelse för uppsatsen innehåll. Det andra 

kapitlet belyser den fria anställningsrättens historia, då denna är en viktig 

utgångspunkt för att förstå var den fria anställningsrätten kommer ifrån och vad den 

har inneburit för arbetsgivare genom åren. I det tredje kapitlet har jag valt att skriva 

om den fria anställningens olika begränsningar och bestämmelser för att förtydliga 

vilka dessa är. Jag har valt att separat beskriva hur olika svenska lagar begränsar den 

fria anställningsrätten. Det fjärde kapitlet handlar om god sed på arbetsmarknaden och 

hur detta begrepp påverkar den fria anställningsrätten. Det femte kapitlet är till för att 

binda ihop uppsatsen och för att besvara mina frågeställningar. I detta kapitel har jag 

valt att använda underrubriker av den anledningen att de är till för att dela in analysen 
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i mindre kapitel som gör det lättare för läsaren att hänföra tillbaka till 

frågeställningarna.  

 
2. Historik 
För att på bästa sätt kunna förklara vad arbetsgivarens fria anställningsrätt innebär har jag valt att i 
följande kapitel beskriva dess historia. 
 

2.1 Historian bakom den fria anställningsrätten 
I Sverige är inte alla regler rörande anställningsförhållandet reglerade i lag. Den 

svenska arbetslagstiftningen innehåller många viktiga bestämmelser men en stor del 

av de arbetsrättsliga bestämmelserna regleras i kollektivavtal som sluts mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.3 År 1906 utvecklades det första kollektivavtalssystemet 

i Sverige, detta skedde genom den så kallade Decemberkompromissen. Anledningen 

till överenskommelsen var att arbetsmarknaden i Sverige i början av 1900-talet var 

präglad av ett flertal olika arbetskonflikter. Den svenska arbetsmarknaden var då en 

av de mest oroliga i Europa.4  

 

Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)5 införde 1905 en klausul i sina stadgar, § 23. 

Paragrafen kom att innebära att alla kollektivavtal skulle föreskriva att arbetsgivare 

hade rätt att fritt leda och fördela arbetet, antaga och avskeda arbetare, samt använda 

arbetare oberoende om de var organiserade eller inte. Innebörden var att 

anställningsrätten skulle förbli företagets ensak så att de fackliga organisationerna inte 

skulle ha något inflytande i frågan.6  

 

På grund av den rådande arbetsmarknadens olika konflikter kallade SAF till 

förhandling med Landsorganisationen (LO) i slutet på år 1906 och denna förhandling 

resulterade i Decemberkompromissen.7 Kompromissen var en överenskommelse 

mellan SAF och LO där SAF erkände arbetstagarens rätt att träffa kollektivavtal 

angående olika anställningsförhållanden samt erkänna och acceptera föreningsrätten 

och lova att lämna denna okränkt. LO i sin tur erkände efter hot om storlockout 

arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbete samt att fritt få antaga och avskeda 
                                                
3 Axel Adlercreutz & Bernard Johann Mulder, Svensk arbetsrätt, Stockholm: Norstedts Juridik 2007, s 17. 
4 Adlercreutz & Mulder, s 20. 
5 SAF blev senare och är än idag svenskt näringsliv (SN). 
6 http://www.lo.se/. Se internetkälla 2. 
7 http://www.lag-avtal.se/. Artikel 57833. 
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anställda. Innan överenskommelsen var helt färdig ställde sig dock båda parterna 

frågande till om uppgörelsen verkligen var den bästa. Arbetstagarsidan menade att 

genom överenskommelsen så skulle deras förhandlingsutrymme begränsas. 

Arbetsgivarsidan menade istället att denna uppgörelse blev en begränsning av 

arbetsgivarnas § 23 stadga. Parternas olika funderingar fick emellertid ge vika för 

deras gemensamma intresse att finna en förhandlings- och avtalsordning som kunde 

bidra till arbetsfred och stabila villkor för både företag och anställda på 

arbetsmarknaden, därav tillkom Decemberkompromissen.8 Svensk kollektivarbetsrätt 

formades följaktligen inte utav staten utan av arbetsmarknadens parter.9   

 

Arbetsgivarens fria anställningsrätt har varit en rättsprincip som fastställdes av 

Arbetsdomstolen på tidigt 1900-tal.10 Arbetsgivarorganisationerna försökte länge 

driva frågan om att få skriva in § 23 i lagen, men detta var något som LO motsatte sig 

totalt. År 1929 inrättades Arbetsdomstolen i Sverige och genom ett antal domar från 

denne fick § 23 i praktiken samma rättsliga betydelse som lag och LO fick därmed 

rätta sig efter bestämmelserna oavsett om de ansåg dem rätt eller inte.11 § 23 ändrades 

med tiden och blev istället mer känd som arbetsgivarens § 32 befogenheter,12eller det 

så kallade arbetsgivarprerogrativet.13 Först 1936 infördes det första lagstadgade 

skyddet för förenings- och förhandlingsrätten genom lagen om förenings- och 

förhandlingsrätt.14 Enligt denna lags förarbeten var dock föreningsrätten erkänd innan 

1936 genom 16 § Regeringsformen (RF) från 1809. Bestämmelserna om 

föreningsrätten grundlagsfästes sedan klart och tydligt i 1974 års Regeringsform i 2 

kap. 1§ 1 st. 5 pt.   

 

Idag mer än 100 år senare från dess att Decemberkompromissen avtalades fram, ses 

bestämmelsen om att leda och fördela arbete fortfarande som en allmän rättsregel och 

behöver inte skrivas in i ett kollektivavtal för att få verkan utan bestämmelsen anses 

gälla som en dold klausul. Även om bestämmelserna ändrats något som bland annat 
                                                
8 http://www.svensktnaringsliv.se/. Se internetkälla 1. 
9 Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt, Stockholm: Norstedts Juridik 2008, s 23. 
10 AD 1932 nr 100, AD 1933 nr 159. 
11 http://www.arbetsdomstolen.se/. Se internetkälla 3. 
12 http://www.lo.se/. Se internetkälla 2. 
13 Ann Numhauser-Henning, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, Lund: Juristförlaget i 
Lund 2000, s 284. 
14 Håkan Gabinus Göransson, Arbetsrätten En introduktion, Mölnlycke: Norstedts Juridik 2010, s 79. 
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genom Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) där avskedandet fått specifika 

regler enligt 18 § LAS och uppsägning enligt 7 § LAS,15 så gäller fortfarande 

principen om arbetsgivarens fria anställningsrätt i stort.  En arbetsgivare skall ha rätt 

att välja sin personal men med vissa begränsningar att ta hänsyn till.16  

 

Även Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har påverkat 

arbetsgivarens fria anställningsrätt genom föreningsrätten i 7-9 §§ MBL eftersom 

denna måste lämnas okränkt. Även 11 § i MBL om arbetsgivarens skyldighet att 

förhandla innan ett beslut fattas om en större förändring av verksamheten eller 

anställningsförhållandet påverkar den fria anställningsrätten eftersom arbetsgivaren då 

är skyldig att förhandla med facket. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att enligt 13 § 

MBL förhandla med icke kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer om en 

fråga som särskilt angår arbets- och anställningsförhållanden för deras medlemmar på 

arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Prop. 1981/82:71, s 3,5. 
16 Mats Glavå, Arbetsrätt, Lund: Studentlitteratur 2011, s 265. 



   

 12 

3. Den fria anställningsrättens olika begränsningar  
Nedan följer ett kapitel om de lagar som begränsar arbetsgivarens fria anställningsrätt samt vilka 
skillnader de olika lagarna medför beroende på om det är inom den offentliga eller den privata 
sektorn.   
 
3.1 Bakgrund 
Under en mycket lång tid tillbaka har huvudregeln varit att arbetsgivare i Sverige har 

rätt att fritt anställa den person som de ansett varit bäst lämpad för tjänsten. Idag bör 

en arbetsgivare inför en anställning ställa sig frågan om huruvida han eller hon 

verkligen har möjlighet att fritt anställa vem denna vill. Svaret på frågan är att en 

arbetsgivare inte får välja helt fritt utan måste hela tiden följa de bestämmelser och 

lagar som påverkar en anställning.17 I Arbetsdomstolens dom (AD) 1985 nr 129 

gjorde Arbetsdomstolen följande uttalande om den fria anställningsrätten: 

   
”Den i svensk arbetsrätt gällande grundsatsen om arbetsgivarens fria anställningsrätt innebär 

att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och att 

anställa vem han önskar. Denna rätt kan emellertid begränsas genom lag eller avtal.” 

 

Efter uttalandet har det skett en del förändringar i bland annat svenska lagar och detta 

har resulterat i att arbetsgivarens fria anställningsrätt genom åren har begränsats, 

genom just olika lagar och bestämmelser. De svenska lagar som i huvudsak påverkar 

den fria anställningsrätten är Lagen om anställningsskydd (LAS), 

Diskrimineringslagen (DiskL) samt Lagen om offentlig anställning (LOA). Trots de 

olika begränsningar som tillkommit ses fortfarande den fria anställningsrätten som en 

utgångspunkt och en frihet i ett anställningssammanhang.18 År 1999 valde 

Arbetsdomstolen att i AD 1999 nr 36 citera uttalandet från AD 1985 nr 129, för att 

återigen styrka arbetsgivarens rätt att fritt få anställa men med givna begränsningarna. 

 

3.2 Diskrimineringslagens inverkan på den fria anställningsrätten 
Den 4 juni 2008 tog Sveriges riksdag beslut om att införa en ny Diskrimineringslag 

(2008:567) i Sverige. Samtidigt upphävdes då tidigare lagstiftning mot diskriminering 

och den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. De tidigare 

diskrimineringslagarna var indelade på sju olika lagar men i och med den nya lagen 

                                                
17 Lars Gellner, Att anställa personal, Stockholm: Norstedts Juridik 2003, s 20. 
18 Glavå, s 264. 
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fördes alla dessa samman till en.19 Det tillsattes också en ny myndighet med 

diskrimineringsombudsmannen (DO)20 i topp vars uppgift är att bland annat se till så 

att lagen efterlevs, föra talan i domstol, samt informera och utbilda andra om 

diskriminering.21  

 

Diskrimineringslagen innehåller förbud för arbetsgivare att diskriminera någon på 

grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.22 Två av dessa diskrimineringsgrunder, 

könsöverskridande identitet samt ålder är helt nyinförda i och med den nya 

diskrimineringslagen.23 Alla dessa olika diskrimineringsgrunder har kommit att 

innebär en begränsning av arbetsgivarens fria anställningsrätt.  

 

Diskrimineringsförbuden bygger på EG-rättens begrepp direkt respektive indirekt 

diskriminering.24 Med direkt diskriminering menas att någon försummas genom att 

behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.25 En direkt diskriminering 

bygger på tre olika kriterier, ett missgynnande, en jämförelse och ett orsakssamband. 

Med missgynnande syftar lagen på att en arbetstagare (eller arbetsgivare) blivit försatt 

i ett sämre läge och på detta sätt då blivit diskriminerad.26 Alla tre kriterier måste vara 

uppfyllda för att en handling ska ses som diskriminerande enligt lag.27 Indirekt 

diskriminering betyder att en person missgynnas genom att arbetsgivaren tillämpat ett 

specifikt krav som framstår neutralt, men som i själva verket missgynnar personer 

med till exempel kvinnligt eller manligt kön.28 Indirekt diskriminering är i särskilda 

fall tillåtet om arbetsgivaren har ett rättfärdigat syfte.29 

 

I AD 2005 nr 87 var huvudfrågan om ett biltillverkande företag gjort sig skyldiga till 

indirekt diskriminering då de infört längdkrav på sina anställda till en speciell 
                                                
19 http://www.manskligarattigheter.gov.se/. Se internetkälla 7. 
20 Prop. 2007/08:95, s 477. 
21 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. 1-3 §§.  
22 Se 1 kap 1 § DiskL. 
23 Prop. 2007/08:95, s 1, 105-106, 114. 
24 Se 1 kap 4 § 1-2 pt. DiskL. 
25 SOU 2006:22, s 346. 
26 http://www.arbetsgivarverket.se/. Se internetkälla 17. 
27 Se 1 kap 4 § 1 pt. DiskL. 
28 SOU 2006:22, s 358. 
29 Se 1 kap 4 § 2 pt. DiskL. 
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avdelning. En kvinna blev nekad anställning just på grund av sin längd och ansåg 

därför att hon blivit diskriminerad. Dåvarande Jämställdhetsombudsmannen tog sig an 

fallet mot Teknikarbetsgivarna och Volvo Personvagnar AB i Göteborg. 

Arbetsgivarsidan menade på att längdkravet endast var en skyddsåtgärd för de 

anställda som var till för att minska risken för belastningsskador. Trots att kravet 

diskvalificerade 25 procent av kvinnorna som sökte tjänsten men endast två procent 

av männen menade arbetsgivaren att någon diskriminering inte förelegat. 

Arbetsdomstolen dömde dock till fördel för arbetstagarsidan och menade att 

längdkravet varit en indirekt diskriminering på grund av kön. Arbetsdomstolen dömde 

arbetsgivarsidan att betala ett allmänt skadestånd på 40 000 kronor till kvinnan.  

 

Diskrimineringslagen har kommit att påverka och begränsa arbetsgivarens fria 

anställningsrätt genom en rad olika paragrafer som måste följas då lagen är tvingande 

enligt 1 kap. 3 § DiskL. En arbetsgivare som bestämt sig för att anställa får inte på 

något sätt diskriminera en person som gör förfrågningar eller söker ett arbete, den 

som söker eller gör praktik eller är inhyrd genom ett bemanningsföretag.30 I en 

anställningsprocess kan en arbetsgivare dock få lov att tillämpa särbehandling om det 

är till för att främja till exempel; jämställdheten mellan kvinnor och män på 

arbetsplatsen eller för att yrket har ett specifikt syfte som kräver att den sökande 

nödvändigtvis måste kunna hjälpa till att uppfylla syftet och då måste inneha speciell 

kunskap. Dessa särskilda undantag för särbehandling återfinns i 2 kap. 2 § DiskL. 

Rättsfallet ovan (AD 2005 nr 87) om kvinnan som blev indirekt diskriminerad på 

grund av sin längd är ett tydligt exempel på ett fall där särbehandling inte ansågs 

skäligt. 

 

Även vid en rekrytering har diskrimineringslagen fått stor betydelse då lagen kan 

komma att påverka vilka handlingar som kan komma att anses som diskriminerande. 

En kravprofil kan vara ett bra sätt för en arbetsgivare att utnyttja sin fria 

anställningsrätt men det är viktigt att arbetsgivare formulerar sig på ett sätt som inte 

kan anses diskriminerande enligt diskrimineringslagens olika bestämmelser.31  

 

 
                                                
30 Se, 2 kap. 1 § 1 st 2 pt DiskL. 
31 http://www.do.se/, se internetkälla 14. 
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En arbetsgivare kan påverka sin fria anställningsrätt genom en kravprofil men 

samtidigt måste arbetsgivaren ta hänsyn till hur han eller hon formar handlingen.32  

  

I AD 2011 nr 2 var parterna Diskrimineringsombudsmannen mot bonden Thomas G. 

Frågan i fallet är huruvida Thomas G har gjort sig skyldig till direkt diskriminerat av 

den kvinna som gjort sin praktiktjänstgöring hos honom.  Kvinnan hade under 

praktiken sökt vidare anställning hos bonden men fick under praktiken missfall och 

delgav Thomas G denna tragiska nyhet. Efter beskedet meddelade Thomas G att 

kvinnan inte längre fick vara kvar utan anställde istället en ny person. DO menade på 

att Thomas G har direkt diskriminerat kvinnan på grund av kön samt brutit mot 

förbudet att missgynna föräldraledighetslagen. Detta då DO menade att Thomas G 

hade trott att kvinnan snart ville bli gravid igen och då varit tvungen att lämna 

anställningen för att gå på föräldraledighet. Kvinnan i fallet hade något bättre 

kompetens än den andra kvinnan och uppfyllde därför även kravprofilen bättre.  

Thomas G motsatte sig alla dessa argument men Arbetsdomstolen dömde ändå till 

fördel för arbetstagarsidan och menar på att kvinnan blivit direkt diskriminerad på 

grund av kön och dömde därmed bonden Thomas G att betala ett allmänt skadestånd 

på 30 000 kronor till kvinnan. 

 

I Sverige har vi så kallad omvänd bevisbörda i civilrättsliga mål vilket innebär att den 

person som anser sig blivit diskriminerad endast behöver lägga fram fakta som kan ge 

anledning att anta att diskriminering inträffat. Det är sedan upp till motparten att 

bevisa att någon diskriminering inte har förekommit.33 Bevisbördan ska ses som ett 

första steg för arbetsgivare att undvika diskriminering och av den anledningen är det 

viktigt att resultatet i form av eventuellt skadestånd ska innebära en så stor  

kostnad för en arbetsgivare att denne ska göra allt för att undvika risken för att bli 

anmäld för diskriminering.34  

 

Enligt en dom från EU-domstolen kan en arbetsgivare göra sig skyldig till 

diskriminering genom att endast uttala sig om en diskriminerande anställningspolicy. 

Så var fallet i EU-domstolens dom C-54/07 där en av direktörerna från firman Feryn 

                                                
32 http://www.lag-avtal.se/, artikel 2471434. 
33 Direktiv 97/80/EG. Art 4. Se även 6 kap 3 § DiskL. 
34 Integrationsverkets stencilserie 2007:06. s 49. (Idag Migrationsverket). 
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gjorde ett uttalande om att han inte tänkte anställa några arbetstagare med viss ras 

eller visst etniskt ursprung eftersom hans kunder hade visat på stor motvilja att släppa 

in dessa arbetstagare i sina hem. Det offentliga uttalandet utgjorde en direkt 

diskriminering avseende anställning i den mening som avses i artikel 2.2 a i rådets 

direktiv 2000/43/EG (Om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt 

ursprung), detta eftersom uttalandet kunde ses som så starkt att många arbetssökande 

skulle avstå från att söka tjänsten vilket hade medfört en begränsning av tillgången till 

arbetsmarknaden. Motparten i fallet ville att Feryn skulle dömas för att ha tillämpat en 

diskriminerande anställningspolicy i brott mot artikel 8.1 i direktiv 2000/43/EG. 

Feryn dömdes till att ha brutit mot den internationella lagstiftningen och  

EU-domstolen lämnade därefter över målet till den nationella domstolen som fick 

avgöra skadeståndsbeloppet.  

 

3.2.1 EU:s inverkan på diskrimineringslagen 

I och med Sveriges medlemskap i EU från 1 januari 1995 har den svenska 

lagstiftningen fått ta hänsyn till EG-rätten samt en del olika direktiv som direkt 

påverkat den fria anställningsrätten.35 Hur ett direktiv ska implementeras är upp till 

medlemsländerna, men införlivandet måste uppnå EU:s mål samt vara inom den 

tidsfrist som anges i direktivet.36  EU bygger på principerna om frihet, demokrati och 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och på 

rättsstatsprincipen vilket även stadgas i artikel 6 FEU. Kampen mot diskriminering är 

en viktig fråga för EU och följaktligen vidtar EU alla nödvändiga åtgärder som är 

möjliga för att bekämpa alla former av diskriminering, speciellt sådan diskriminering 

som sker på arbetsmarknaden.37  

 

År 2000 antogs direktiv 2000/78/EG om en allmän ram för likabehandling. Det även 

så kallade arbetslivsdirektivet. Syftet med direktivet var att stadga en ram för att 

bekämpa diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, religion,  

sexuell läggning och ålder för att principen om likabehandling skulle kunna 

genomföras bättre i EU:s medlemstater. Detta direktiv har genom dess bestämmelser 

påverkat arbetsgivarens fria anställningsrätt. Direktivet är ett minimidirektiv vilket 

                                                
35 http://europa.eu/. Se internetkälla 5. 
36 http://ec.europa.eu/. Se internetkälla 16. 
37 http://europa.eu/. Se internetkälla 5. 
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innebär att det är tillåtet för EU:s medlemsländer att ha högre men inte lägre skydd än 

vad som anges i och med direktivet. Vidare anger direktivet att dess bestämmelser 

inte ska innebära att en arbetsgivare måste anställa, utbilda eller erbjuda fortsatt 

anställning till arbetstagare som saknar kompetens eller förmåga för arbetet, men att 

arbetsgivare ändå har skyldighet att vida rimliga anpassningsåtgärder för att personer 

med funktionshinder ska få en rimlig chans till anställning i jämförelse med andra 

personer. Direktivet får i synnerhet inte leda till att försvarsmakten, polisväsendet, 

kriminalvården eller räddningstjänsten åläggas att anställa eller ge fortsatt anställning 

åt personer som inte har den förmåga som krävs för att utföra samtliga arbetsuppgifter 

som de kan beordras i sin tjänst. Direktivet är tillämpningsbart både på den offentliga 

och den privata sektorn.38  

 
Ett annat direktiv som införlivats i svensk lagstiftning är EU:s  

likabehandlingsdirektiv 76/207/EEG där syftet var att alla medlemsstater ska tillämpa 

likabehandling mellan män och kvinnor i fråga om bland annat tillgång till 

anställning, och på detta sätt bekämpa eventuell diskriminering i frågan.39 Direktivet 

upphörde att gälla den 15 augusti 2009 och ersattes då av direktiv 2006/54/EG. Detta 

nya direktiv är en omarbetning av det gamla direktivet men innebörden var 

densamma.40 Likabehandlingsprincipen är fördragsstadgad i EU genom art. 10 och 19 

i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). I artiklarna stadgas även 

förbudet mot diskriminering pågrund av en rad andra olika faktorer, som bland annat 

kön och ålder. Trots likabehandlingsdirektivets diskrimineringsförbud tillåts vissa 

undantag. I art 4.1 i arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) stadgas bland annat att 

undantag får göras från diskrimineringsförbudet om det har att göra med en egenskap 

som utgör ett avgörande och verkligt yrkeskrav för anställningen i fråga. Ett sådant 

undantag kan komma att innebära att indirekt diskriminering anses skäligt i specifika 

situationer. Sverige har genom Diskrimineringslagen (2008:567) implementerat 

direktiven om diskriminering och uppfyller därigenom EU:s ställda krav på 

området.41  

 

 
                                                
38 Arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. 
39 Direktiv 76/207/EEG art.1. 
40 Direktiv 2006/54/EG. 
41 Prop. 2007/08:95, s 479. 
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AD 2010 nr 13 var det första fallet som Arbetsdomstolen testade angående 

arbetsgivarens skyldighet avseende stöd- och anpassningsåtgärder i samband med en 

anställning. Fallet var mellan Diskrimineringsombudsmannen och Försäkringskassan 

(FK). DO menade att FK hade diskriminerat en gravt synskadad kvinna då de nekat 

henne anställning på grund av hennes funktionshinder. DO menade att FK hade 

kunnat anställa kvinnan om några stödåtgärder hade införts på arbetsplatsen.  

FK menade istället på att kvinnan i och med sin synskada inte kunde uppfylla de krav 

som ställdes på tjänsten. I arbetsuppgifterna ingick bland annat journalanteckningar 

och utredningar via dataprogram som inte skulle fungerat tillsammans med den 

skärmavläsande programvaran som nu finns och detta hade då inneburit att FK varit 

tvungna att anställa två personer istället för en då den synskadade kvinnan endast 

hade kunnat utföra ungefär 20 procent av arbetsuppgifterna själv. AD biföll 

arbetsgivarsidan och menade på att de stödåtgärder DO lagt fram inte kunde ses som 

lämpliga i denna fråga och att någon diskriminering inte förelegat då tjänsten hade 

specifika krav som behövde uppfyllas.  

 

Arbetsdomstolen klargjorde genom domen att en arbetsgivare endast behöver 

anskaffa arbetshjälpmedel eller utföra justeringar på arbetsplatsen som kan anses 

skäliga. Vad som är skäligt ska bedömas från fall till fall. AD förtydligade också 

genom domen att bedömningen ska göras utifrån arbetsgivarens företagsekonomiska 

möjligheter, vilka effekter en förändring kan bidra till samt vilken varaktighet 

anställningen kan förväntas få. Är det fråga om en kortare anställning kan inte 

arbetsgivaren anses skyldig att vidta åtgärder eftersom det inte kan ses som skäligt. 

Detta påverkar arbetsgivarens fria anställningsrätt då en arbetsgivare kan komma att 

behöva göra ekonomiska investeringar för att anpassa verksamheten till den person 

som anställts.42  

 

 

 

 

 
                                                
42 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07: AU2, s 5. 
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3.3 Företrädesrätt genom Lagen om anställningsskydd 
I 25-27 §§ LAS regleras en annan av de begränsningar som påverkar arbetsgivarens 

fria anställningsrätt, nämligen företrädesrätten eller även kallat återanställningsrätten. 

Det stadgas att en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist och som varit 

anställd i minst 12 månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till en 

återanställning hos sin förre arbetsgivare. 43 Arbetsdomstolen menar att arbetsbrist är 

ett rättstekniskt begrepp som omfattar inte enbart fall av brist på arbetsuppgifter, utan 

samtliga fall i vilka en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än 

förhållanden som är att anknyta till arbetstagaren personligen.44 Det är upp till 

arbetsgivarna att avgöra när arbetsbrist föreligger och detta innebär även att 

arbetsbristen inte ens behöver ha inträffat innan arbetsgivare kan säga upp personal då 

hon eller han har rätt att fatta beslut efter hur personalbehovet kan se ut längre fram i 

tiden.45  

 

Innan en arbetsgivare säger upp anställda på grund av arbetsbrist eller fattar ett större 

beslut för sin organisation som kan komma att innebära förändringar i 

anställningsförhållandet har arbetsgivare skyldighet att förhandla enligt 11 § MBL. 

Arbetsgivarna måste också undersöka möjligheten till omplacering enligt 7 § LAS, 

där det anges att en arbetstagare inte får lov att sägas upp om det är skäligt att kräva 

att en arbetsgivare bereder annat arbete hos sig åt arbetstagaren för att undvika en 

uppsägning. Skulle en omplacering vara möjlig går denna omplacering före reglerna 

om företrädesrätt.46 Arbetstagare som har blivit uppsagda måste själva vid en 

uppsägning meddela att de är intresserad av att återfå sin tjänst samt vid en eventuell 

återanställning inneha den rätta kompetensen för det nya arbetet för att kunna tillämpa 

företrädesrätten.47 Företrädesrätten gäller till den verksamhet där arbetstagaren 

tidigare varit sysselsatt vilket innebär att en arbetstagare har rätt till alla de tjänster 

han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för.48 Från uppsägningen och nio 

månader framåt gäller företrädesrätten om arbetstagaren anmält intresse.49 Rätten till 

                                                
43 Se; 25§ LAS. 
44 AD 2001 nr 107, AD 2008 nr 46. 
45 Carin Ulander-Wänman, Företrädelserätt till återanställning, Avh, Uppsala: Iustus Förlag AB 2008, s 63. 
46 Ulander-Wänman, s 64. 
47 Se; 25§ LAS. 
48 Ulander-Wänman, s 63. 
49 Se; 25§ LAS. 
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återanställning kan också vara reglerad i kollektivavtal vilket betyder att arbetsgivaren 

och facket kan ha förhandlat fram en annan lösning än den som framgår av LAS.50 

Detta är möjligt då LAS är en semidispositiv lag vilket betyder att reglerna om 

återanställning kan förhandlas om eller bort genom bland annat ett kollektivavtal.51 

Skulle det vara som så att flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning hos 

arbetsgivaren, bestäms turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagarens 

sammanlagda anställningstid. Har flera personer samma anställningstid vid en 

arbetsbristsituation ska arbetsgivaren ta hänsyn till ålder och erbjuda den arbetstagare 

med högst ålder företrädesrätt till nytt arbetet i första hand vid en nyanställning.52 

Företrädesrätten gäller alla typer av anställning53 och innebär en begränsning i 

arbetsgivarens fria anställningsrätt eftersom en arbetsgivare måste ta hänsyn till 

återanställning av tidigare arbetstagare som uppfyller bestämmelserna om 

företrädesrätt vid en nyanställning.  

 

I Arbetsdomstolens dom 2007 nr 27 var parterna Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

mot Sveriges Byggindustrier och Interoc Aktiebolag. Målet gällde en fråga om 

företrädesrätt till återanställning för person A som blivit uppsagd på grund av 

arbetsbrist i september 2003. Samtidigt som person A fick sluta blev även personerna 

B, C och D uppsagda, alla dessa med kortare anställningstid än person A. Bolaget 

behövde dock redan i december samma år nyanställa och från december 2003 till april 

2004 hade B, C och D återfått sina anställningar. Arbetsgivarsidan menade att man 

vid alla de tre nya anställningstillfällena hade erbjudit A arbete men att han då valt att 

tacka nej till samtliga tjänster. Arbetsdomstolen fann att det inte fanns några bevis för 

att något erbjudande någonsin givits och dömde därför till fördel för Svenska 

Byggnadsarbetarförbundet och meddelar att Sveriges Byggindustrier och Interoc 

Aktiebolag har åsidosatt gällande kollektivavtalsregler om företrädesrätt till 

återanställning. AD dömde Sveriges Byggindustrier till att betala 82 374 kronor i 

allmänt skadestånd till person A samt att Interoc Aktiebolag ska betala 30 000 kronor 

i allmänt skadestånd till person A. 

 

                                                
50 http://www.verksamt.se/, se internetkälla 6. 
51 Se; 2 § 3st. LAS. 
52 Se; 22 § 4 st. LAS.  
53 Se; 25 § LAS. 
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Hade person A i AD fallet ovan fått erbjudande om en ny anställning som varit skälig 

men valt att tacka nej frivilligt hade hans återanställningsrätt gått förlorad då 

arbetstagaren själv gjort valet att avstå från anställningen och det hade då varit fritt för 

arbetstagaren att anställa andra personer.54  

 

3.3.1 Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad 

Lagen om anställningsskydd har kommit att påverka den fria anställningsrätten 

eftersom en arbetsgivare vid nyanställning hela tiden måste ta hänsyn till de personer 

med företrädesrätt och då i första hand erbjuda dem anställning.55 Dessa 

bestämmelser gäller även en arbetstagare som har en visstidsanställning eller 

tillsvidareanställning och som anmält intresse om en anställning med högre 

sysselsättningsgrad.56  

 

I AD 2009 nr 9 mellan Handelsanställdas förbund och svensk handel, Nilson Group 

AB Varberg, hade en kvinna som var deltidsanställd anmält intresse om högre 

sysselsättningsgrad hos sin arbetsgivare. När en annan anställd i skobutiken sa upp sig 

ansåg kvinnan att en heltidstjänst blivit ledig och borde då erbjudits till henne då hon 

hade de rätta kvalifikationerna. Arbetsgivarsidan passade på att i samma veva som 

kvinnan sa upp sig omorganisera verksamheten och ansåg därför att någon 

heltidstjänst inte blivit ledig då omorganisationen innebar att tjänsten togs bort. 

Omorganisationen var ett företagsekonomiskt måste för att butiken inte visade ett 

tillräckligt bra resultat enligt cheferna för bolaget. Arbetsdomstolen biföll 

arbetsgivarsidan och dömde därför till fördel för dem. 

 

Trots att domen i ovannämnda rättsfall inte visade på att kvinnan hade rätt till större 

sysselsättningsgrad måste en arbetsgivare ha uppsikt över om det är någon 

deltidsanställd som anmält intresse för till exempel en heltidstjänst. Skulle en sådan 

växling bli aktuellt ska den ske vid behov av nyanställning för arbetsgivaren. Även 

här gäller det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer samt att bytet är 

genomförbart på det berörda företaget. Företrädesrätten till högre sysselsättning går 

före företrädesrätten till återanställning enligt 25 a § LAS, men det är också viktigt att 

                                                
54 http://www.verksamt.se/, se internetkälla 15. 
55 Glavå, s 305. 
56 Se; 25 a § LAS. 
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tänka på att omplaceringsmöjligheten går förre både företrädesrätten och rätten till 

högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § 3 st. LAS. Skulle en arbetsgivare försöka 

kringgå bestämmelserna om företrädesrätt kan de bli skadeståndsskyldiga enligt  

38 § LAS. Dessa skadestånd kan uppgå till stora summor och just därför är 

företrädesrätten en viktig faktor att se över vid en anställning, vilket begränsar den 

fria anställningsrätten.57 Företrädesrätten gäller till dess att man är 67 år gammal 

vilket lagfästes i 33 § 3 st. LAS. Det är enligt en utredning från 1973 arbetstagarens 

ålder vid erbjudandet av den nya tjänsten som räknas och inte ålder vid själva 

uppsägningen som är avgörande. Detta kan medföra att en person med företrädesrätt 

helt enkelt mister sin chans på grund av att personen under tiden från uppsägningen 

till dess att ett nytt erbjudande blir aktuellt uppfyllt en ålder på 67 år.58  

 

3.3.2 Kringgående av Lagen om anställningsskydd 

Det har de senaste åren varit stora diskussioner om huruvida arbetsgivare kan kringgå 

företrädesrätten enligt LAS genom att hyra in personal via bemanningsföretag under 

tiden för återanställning. De fackliga organisationerna anser att eftersom 

verksamheten är i behov av personal så ska de personer med företrädesrätt ha rätt att 

återfå sin anställning innan arbetsgivaren anlitar ett bemanningsföretag.59 

Arbetsdomstolen har genom sina domar de senaste åren visat på att det är godkänt för 

en arbetsgivare att tillgodose sitt behov av personal genom att hyra in arbetsstyrkan 

istället för att nyanställa.60 Däremot är det inte tillåtet om det finns bevis för att 

arbetsgivaren hyr in personal istället för att anställa endast för att kringgå 

bestämmelserna i LAS. Den AD-dom som varit vägledande för arbetsgivarens rätt att 

bruka sin fria anställningsrätt genom att hyra in personal är  

AD 2003 nr 4. I denna ABU Garcia domen fick Arbetsdomstolen ta ställning till 

huruvida en arbetsgivare som sagt upp 50 anställda kringgått företrädesrätten enligt 

LAS då denne valt att hyra in personal istället för att återanställa enligt 

företrädesrätten när personalbehovet uppstod.  Arbetsdomstolen konstaterade att 

inhyrningen av personal inte stred mot företrädesrätten enligt LAS men att det vore 

utmanande och stridande mot rättskällan om ett permanent behov kunde förses med 

                                                
57 http://www.verksamt.se, se internetkälla 8. 
58 Ulander-Wänman, s 71. 
59 http://www.lag-avtal.se/ , se internetkälla 10. 
60 AD 2007 nr 72. 
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bemanningspersonal och på detta sätt förbise alla med återanställningsrätt. 

Arbetsdomstolen dömde dock till fördel för arbetsgivarsidan.61   

 

Möjligheten till att hyra in personal genom bemanningsföretag påverkar naturligtvis 

arbetsgivarens fria anställningsrätt genom att en arbetsgivare kan välja att hyra in 

personal istället för att återanställa. Arbetsgivaren måste dock se över om eventuella 

kollektivavtalsbestämmelser strider mot inhyrningen innan ett beslut fattas. Om någon 

bestämmelse inte är avtalad är det upp till arbetsgivaren att besluta i frågan om 

inhyrning.62 Arbetsgivaren måste dock ta hänsyn till den fackliga vetorätten enligt  

38 § MBL.   

 

I AD 2007 nr 72 prövade Arbetsdomstolen frågan om huruvida en arbetsgivare 

genom att hyra in personal via bemanningsföretaget Lernia kringgått bestämmelserna 

i LAS och på så sätt åsidosatt företrädesrätten. Arbetsdomstolen konstaterade i detta 

fall att arbetsgivaren endast hyrt in personal då det var ett vinnande koncept för 

företaget ur en ren företagsekonomisk synvinkel vilket var viktigt för företagets 

överlevnad. Arbetsdomstolen fastslog att den aktuella inhyrningen inte kunde ses som 

ett kringgående av LAS och därmed inte heller ett brott mot bestämmelserna om 

företrädesrätt till återanställning. 

 

Utgången i AD 2007 nr 72 följer tidigare praxis. Abu Garcia fallet (AD 2003 nr 4) 

som nämns tidigare i detta kapitel väckte stor uppmärksamhet och fick många 

fackliga organisationer att kräva att lagstiftning skulle tillkomma.63 Därför arbetar 

fackliga organisationer på att få in en bestämmelse i kollektivavtalen som ska 

begränsa arbetsgivarnas beslutsfattande angående inhyrning av personal utan ett 

fackligt godkännande.64 Dessa eventuella bestämmelser kommer naturligtvis påverka 

arbetsgivarens fria anställningsrätt då friheten att använda sig av inhyrd personal kan 

komma att begränsas.      

  

                                                
61 AD 2003 nr 4. 
62 http://www.lag-avtal.se/, se internetkälla 9. 
63 Lag & Avtal, nr 4 2010. 
64 http://www.lag-avtal.se/, se internetkälla 9. 



   

 24 

LAS och DiskL gäller för den privata sektorn utan förbehåll. Bestämmelserna i dessa 

lagar gäller även för statliga arbetstagarområden om inte annat anges i LOA eller av 

en förordning.65   

 

3.4 Lag om offentlig anställning 
Lagen om offentlig anställning (LOA) är den svenska lag som lagreglerar 

anställningen för de som är sysselsatta inom en statlig verksamhet med undantag för 

de som nämns i 3 § LOA. I viss mån berör lagen även kommunalt anställda i Sverige 

men då endast i de specifika fall som nämns i 2 § LOA.  

 

Vad gäller den fria anställningsrätten finns det en del skillnader mellan den privata 

och offentliga sektorn. Den offentliga sektorn omfattas av fler begränsningar än den 

privata sektorn och dessa begränsningar tydliggörs genom LOA, Regeringsformen 

(RF) samt i en del olika förordningar. Frågor av grundläggande betydelse är reglerade 

i LOA och RF medans närmare föreskrifter då beskrivs genom olika förordningar, 

som beskrivs senare i detta kapitel.  

 

Enligt 12 kap. 5 § 2 st. RF (tidigare 11 kap. 9 § 2 st.) skall statlig anställning fattas på 

sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet. Kommuner och landsting ska dock ta 

hänsyn till allas likhet inför lagen samt iaktta den saklighet och opartiskhet som 

uttrycks i 1 kap. 9 § RF, den så kallade objektivitetsprincipen. LOA kompletterar 

bestämmelserna i RF genom lagens 4 §. Kravet på förtjänst och skicklighet är till för 

att statliga myndigheter inte ska kunna främja eller försumma olika grupper i 

samhället. Detta är skälet till varför det i grundlag är inskrivet att endast sakliga 

grunder får beaktas vid en anställning. I lagens förarbete anges att bestämmelsen är ett 

uttryck för principen och att statliga tjänster skall tillsättas efter objektiva grunder 

utan hänsynstagande till oväsentliga omständigheter.66 Utöver skicklighet och 

förtjänst skall de övriga bedömningsgrunderna som nämns i 4 § 

Anställningsförordningen (1994:373) (AF) beaktas vid en anställning.67 I förarbeten 

till LOA nämns några av de sakliga grunder som ska tas hänsyn till. Till exempel 

återanställningsrätt, omplaceringsrätt, samt ökad jämställdhet mellan kvinnor och män 
                                                
65 Arbetsgivarverkets skrift, Att anställa, 2006, s 20. 
66 Prop. 1973:90, s 405.  
67 SFS 1994:373.  
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i arbetet.68 Eftersom Anställningsförordningen kompletterar RF och LOA i bland 

annat anställningsförfarandet måste en arbetsgivare ta hänsyn även till dessa 

bestämmelser vid en anställning.69    

 

En annan förordning som kommit att begränsa den fria anställningsrätten inom den 

offentliga sektorn är Högskoleförordningen (1993:100) då det i denna finns specifika 

bestämmelser för hur en anställning ska gå till och vem som får anställas inom 

universitet och högskolor.70  

 

3.4.1 Annonsutformning 

När det är dags för en myndighet att anställa får denna utforma anställningsannonsen 

efter hur de anser det lämpligt om inte annat anges i myndighetens lokala avtal om 

riktlinjer för myndighetens rekryteringsarbete.71 Det enda regeln som gäller för alla 

myndigheter är bestämmelsen om att annonsen måste innehålla en specifik 

ansökningstid enligt 6 § 1 st. Anställningsförordningen.  

 

För att myndigheter ska ha ökad chans att få rätt person till rätt plats görs det en så 

kallad arbetsanalys samt utformas en sökprofil. I arbetsanalysen beskrivs 

arbetsuppgifterna till bakgrund för verksamhetens mål. I sökprofilen bestäms sedan de 

krav som den sökande måste uppnå för att kunna anställas. På detta sätt bestäms det 

vilka meriter som ska anses relevanta samt hur dessa ska värderas i 

anställningsförfarandet. Precis som jag skrivit i diskrimineringskapitlet här innan så 

gäller det även för statliga myndigheter att utforma annonsen på ett sätt som inte kan 

anses diskriminerande.72  

 

 

 

 

 

 
                                                
68 Prop. 1985/86:116, s 5. 
69 SOU 2004:023, s 96. 
70 Högskoleförordningen (1993:100), SOU 2004:023, s 75-77. 
71 Arbetsgivarverkets skrift, Att anställa, 2006, s 64. 
72 Arbetsgivarverkets skrift, Att anställa, 2006, s 65-66. 
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3.4.2 Förtjänst och skicklighet 

Den fria anställningsrätten begränsas inom den offentliga sektorn genom att ett 

anställningsbeslut endast får fästas på sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet.73 Med förtjänst menas den vana som arbetstagaren förvärvat genom 

tidigare tjänster, alltså antalet tjänsteår.74 Till förtjänst får en arbetssökande ta hänsyn 

till sin erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet likaväl som från en egen 

verksamhet och alltså inte bara från statliga anställningar.75 Även föräldraledighet, 

annan ledighet och genomförd forskarutbildning kan i viss utsträckning räknas som 

förtjänst om det är av relevans för tjänsten.76 Skicklighet i sin tur syftar på den 

lämplighet som den arbetssökande har för befattningen i fråga. Denna skicklighet ska 

visas främst genom praktisk och teoretisk utbildning.77 Även yrkeserfarenhet och 

personlig lämplighet ska beaktas under termen skicklighet,78 så länge de är relevanta 

för tjänsten.79 I motsats till den offentliga sektorns krav enligt 4 § LOA är 

utgångspunkten i den privata sektorn att arbetsgivaren själv får välja vem han eller 

hon vill anställa.80 Myndigheter måste även vid en anställning ta hänsyn till de 

allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, sociala och sysselsättningspolitiska mål 

som finns. Med andra ord måste en arbetsgivare bland annat ta ställning till 

företrädesrätten till återanställning enligt 25 § LAS, mångfald och möjligheten till 

jämställdhet på arbetsplatsen.81 Företrädesrätten får dock en annan betydelse inom 

den offentliga sektorn då en person utan företrädesrätt kan ansöka om tjänsten och få 

den om denna person är bättre meriterad.82  

 

I AD 2010 nr 91 var frågan om en 62- årig kvinna utsatts för åldersdiskriminering då 

hon inte blivit kallad till intervju samt könsdiskriminering då hon inte blivit erbjuden 

anställning som jobbcoach. Parterna i målet var DO mot staten genom 

arbetsgivarverket. DO gjorde gällande att kvinnan hade bättre eller samma meriter 

                                                
73 Se; 4 § LOA. 
74 Prop. 1973:90, s 405. 
75 Gellner, s 17. 
76 Arbetsgivarverkets skrift, Att anställa, 2006, s 87-88. 
77 Prop. 1973:90, s 405. 
78 Gellner, s 17. 
79 Eskil Hinn, Lennart Aspegren, Offentlig arbetsrätt, Stockholm: Norstedts Juridik 2009, s 30. 
80 http://www.ledarna.se/, se internetkälla 11. 
81 Prop. 1993/94:65, s 2. 
82 Prop. 1974:174, s 64. 
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som de andra som kallades till intervju och sedan fått anställning och att detta skulle 

resulterat i diskrimineringen. Detta fastställde även AD och avslog 

arbetsgivareverkets begäran om att någon diskriminering inte förekommit. 

Arbetsgivarverket yrkade på att kvinnan inte var personligt lämpad för tjänsten och att 

detta hade bidragit till att hon inte kallats till intervju. AD menade dock att 

Arbetsgivareverket inte kunde veta detta genom att bara läsa kvinnans ansökan och att 

all statlig anställning skulle utgå från personens förtjänst och skicklighet och med det 

uttalandet dömde Arbetsdomstolen staten genom arbetsgivarverket att betala ut ett 

allmänt skadestånd till kvinnan på 75 000 kronor. 

 

Vid en bedömning ska en arbetsgivare sätta skickligheten främst om det inte gäller 

tjänster med speciella funktioner som till exempel polisväsendet och försvarsmakten. 

Då finns det ytterligare bestämmelser för vad som gäller vid tillsättning av olika 

tjänster.83 När en myndighet har fattat beslut om att anställa kan en arbetssökande 

som anser sig skickligare än den som fått anställningen överklaga beslutet. Det är upp 

till överklagarnämnden att pröva förtjänsten och skickligheten hos den anställde 

respektive den ansökande för att se vem som är bäst meriterad. Skulle nämnden finna 

att den klagande är bättre meriterad har denna person förtur till den berörda tjänsten.84 

Så var bland annat fallet som berörde en polis som ansökt om en tjänst men inte fått 

den utan tjänsten hade tillfallit en annan sökande. Polisen i fråga anmälde felet med 

all rätt enligt 22 § Förvaltningslagen till överklagarnämnden som i sin tur utredde 

fallet och kom fram till att den missnöjde polisen var bättre meriterad än den person 

som anställts och därmed skedde ett byte i anställningen och den klagande polisen 

fick jobbet.85 Enligt 21 § anställningsförordningen får ett beslut som fattats av 

överförmyndarnämnden inte lov att överklagas. Detta är en viktig skillnad jämfört 

med den privata sektorn då den person som vinner framgång med sitt överklagande 

alltid har rätt att erhålla tjänsten i fråga i den offentliga sektorn. Inom den privata 

sektorn är brott mot LAS och annan lagstiftning istället sanktionerat med skadestånd. 

Den offentliga sektorns bestämmelser som förtjänst och skicklighet blir en 

begränsning för den fria anställningsrätten då en arbetsgivare måste välja den med 

                                                
83 Gellner, s 17. 
84 http://www.kammarkollegiet.se/, se internetkälla 12. 
85 http://vlt.se/, se internetkälla 13. 
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bäst meriter vid en statlig anställning om det inte föreligger ett mycket speciellt syfte 

för ett annat beslut.86  

  

4. God sed på arbetsmarknaden 
I detta kapitel beskriver jag begreppet god sed på arbetsmarknaden samt hur detta begrepp kan 
komma att påverka arbetsgivarens fria anställningsrätt. 
 

4.1 God sed 

Begreppet god sed speglar en oskriven rättslig princip och är inte lagfäst genom 

någon lag.87 Däremot får en arbetsgivare inte lov att strida mot god sed på 

arbetsmarknaden. Detta upprätthålls genom en rad av Arbetsdomstolens praxis. 

Principen kan till exempel innebära att kollektivavtalsvillkor eller andra handlingar 

som kan hänföras till en anställning inte får någon rättslig verkan om de strider mot 

god sed på arbetsmarknaden.88 En arbetsgivare handlar i strid mot god sed om de 

fattar beslut som kan anses olämpliga eller diskriminerande. Det kan även handla om 

att arbetsgivare agerar utifrån slumpmässiga eller oväsentliga syften eller på ett sätt 

som är lagstridigt eller som strider mot allmän sedlighet.89Det är inte ovanligt att 

Arbetsdomstolen tillämpar principen om god sed i sina domar. Speciellt i fall som 

berörs av diskrimineringssituationer.90 

 

I AD 1983 nr 107 jämkades ett kollektivavtal därför att det ansågs vara 

diskriminerande. En turordningsöverenskommelse i kollektivavtalsform hade 

inneburit att de arbetstagare som talade enbart finska placerades sist i 

turordningslistan efter de andra anställda på företaget. Att ett sådant hänsynstagande 

var sakligt motiverat kunde arbetsgivaren inte styrka under målets gång och AD fann 

därför att avtalet inneburit diskriminering av de finsktalande arbetstagarna och att det 

därför även stod i strid med god sed på arbetsmarknaden.  

                                                
86 Gellner, s 19. 
87 SOU 2004:55, s 266. 
88 SOU 2006:22, s 138. 
89 Numhauser-Henning, s 285. 
90 http://www.regeringen.se/, s 42. Se internetkälla 4. 
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Eftersom det inte finns några bestämmelser i lag om god sed på arbetsmarknaden får 

man i fall där ett avtal anses bland annat diskriminerande rikta sig till Avtalslagen där 

det regleras bestämmelser om hur felaktiga avtal kan jämkas eller hävas.91  

 

I ett annat rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 2011 nr 30) var frågan om huruvida ett 

företag inom teknikindustrin bedrivit verksamhet på två olika orter. På grund av 

minskad orderingång beslutade företaget att flytta hela sin verksamhet från Ljungby 

till Lidhult. I samband med sammanslagningen av företaget till en och samma ort har 

företaget lämnat erbjudande om omplacering till några av de anställda i Ljungby. 

Möjligheten till omplacering hade dock inte lämnats enligt turordningsreglerna i  

22 § LAS.  Frågan som uppkommit efter detta är huruvida beslutet om att omplacera 

några av arbetstagarna har åsidosatt turordningsreglerna eller i övrigt handlat i strid 

mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen kom i detta fall fram till att 

verksamheten bedrivits på två olika orter och att arbetsgivaren därför inte brutit mot 

22 § LAS om turordningsreglerna och att arbetsgivarens agerande inte heller strider 

mot god sed på arbetsmarknaden.  

 

God sed på arbetsmarknaden kan ses som informella normer som ska följas för att 

upprätthålla en trivsam arbetsmarknad. Det är därför viktigt att en arbetsgivare som 

vill utnyttja sin fria rätt att anställa följer vad som anses som god sed på 

arbetsmarknaden och får därav inte lov att agera på ett sätt som inte är ”normalt” för 

arbetsmarknaden. För att ge ett tydligt exempel får alltså en arbetsgivare inte lov att 

istället för att säga upp någon på grund av arbetsbrist tvinga personen till att själv säga 

upp sig själv för att underlätta för situationen. Detta anses som en provocerad 

uppsägning och strider då mot god sed på arbetsmarknaden.92 

 

Vad gäller offentliga arbetsgivare gjorde Arbetsdomstolen ett uttalande i  

AD 1985 nr 129 om att bestämmelserna enligt 1 kap. 9 § RF om saklighet och 

opartiskhet vid anställning inom den offentliga sektorn skulle kunna jämföras med 

den arbetsrättsliga principen om god sed på arbetsmarknaden. 

 

 
                                                
91 Se främst 1 § 2 st, 30,33,36 §§ AvtL. 
92  Lars Hartzell & Tommy Iseskog, Anställningsavtalet, Halmstad: Talentum Fakta 2008, s 226-227. 
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5. Analys och slutsatser 
I detta kapitel har jag försökt att på ett så tydligt sätt som möjligt resonera och diskutera kring arbetets 
innehåll, samt fört resonemang kring mina egna tankar och funderingar som uppkommit i och med 
skrivandet av denna uppsats. 
 
Min avsikt har med denna uppsats varit att presentera de huvudsakliga 

begränsningarna som berör en arbetsgivares fria anställningsrätt och hur dessa 

begränsningar kan komma att påverka arbetsgivarens val vid en eventuell anställning. 

Idag är huvudregeln att arbetsgivare har fri anställningsrätt men med specifika 

begränsningar. Den fria anställningsrätten har varit en allmän rättsprincip i Sverige 

sedan tidigt 1900-tal vilket tyder på att bestämmelserna har ett starkt fäste i svensk 

arbetsrätt. Med tiden har dock bestämmelserna om fri anställningsrätt begränsats och 

ändrats genom olika lagar och förordningar.  Jag ser detta som en utveckling i 

rättssystemet och menar på att det är bra att bestämmelserna ändrats genom åren då 

det är viktigt att de anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden men också för att 

öka respekten till varje enskild individ som är aktiv på arbetsmarknaden. Med respekt 

för den enskilda individen menar jag som till exempel bestämmelserna om viss 

upplärning och rätten till företrädesrätt. De huvudbegränsningar som finns inom 

arbetsgivarens fria anställningsrätt regleras genom DiskL, LAS och LOA.  

 

5.1 Arbetsgivarens begränsningar i den fria anställningsrätt 

Efter att ha läst och tagit del av de begränsningar som berör den fria anställningsrätten 

har jag insett att dessa begränsningar påverkar både den privata och den offentliga 

arbetsgivaren. Att begränsningarna har olika betydelse för de båda arbetsgivarna anser 

jag tydligt har framkommit av uppsatsens innehåll.  

 

Den första begränsningen som jag tar upp i uppsatsen är de olika 

diskrimineringsförbud som finns enligt diskrimineringslagen. Lagen gäller för alla 

och här har den privata likväl som den offentliga arbetsgivaren en rad olika 

diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till vid en anställning.  

 

När det handlar om diskriminering brukar man tala om indirekt eller direkt 

diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att en person diskrimineras på grund 

av ett krav som ses som neutralt men som egentligen inte är det.  I AD 2005 nr 87 

som nämns tidigare i uppsatsen och som rörde en kvinna som blivit indirekt 



   

 31 

diskriminerad på grund av kön då företaget (Volvo) hon sökte jobb hos hade ett 

längdkrav hon inte kunde uppfylla. I detta fall kan jag ha en viss förståelse för 

arbetsgivarens argument om att längdkravet endast fanns för att skydda de anställda 

samt för att minska riskerna för belastningsskador och just på grund av detta argument 

ställer jag mig frågande till om jag håller med Arbetsdomstolen i dess beslut om att 

döma till fördel för arbetstagarsidan? I specifika fall där arbetsgivaren har ett 

berättigat syfte kan indirekt diskriminering godkännas och av denna anledning 

funderar jag också över om Arbetsdomstolen tar hänsyn till hur följden hade kunnat 

bli för kvinnan om hon anställts till den tjänst som arbetsgivare i detta fall ansåg 

berördes av ett längdkrav.  För att ställa dessa bestämmelser mot verkligheten så anser 

jag att det finns klara brister i detta undantag om indirekt diskriminering. Säg att 

kvinnan till exempel hade fått anställningen och att hon sedan fått belastningsskador 

som medfört att hon inte kunnat jobba mer utan hade blivit tvungen att gå i 

förtidspension så skulle hon kosta samhället mer skattepengar än om hon varit frisk 

och kunnat jobba tills hon fyllt 65 år. Hur långt framåt i en situation kan vi därför 

anse att Arbetsdomstolen ska tänka när de fattar beslut vid fall som rör indirekt 

diskriminering?   

 

Direkt diskriminering bygger på de tre kriterierna missgynnande, jämförbar situation 

och ett orsakssamband. I AD 2011 nr 2 om bonden Thomas G var dessa kriterier 

tydligt uppfyllda och jag anser därför att det var ett solklart fall av direkt 

diskriminering. Det som är tydligt från båda dessa rättsfall är att Arbetsdomstolen inte 

godkänner någon typ av diskriminering utan att ha ett mycket skäligt syfte vilket 

arbetsgivarna i dessa fall inte kunde ge enligt Arbetsdomstolens bedömningar. Trots 

lagens tydliga förbud mot diskriminering undrar jag om dess bestämmelser fungerar 

fullt ut. De krav som ställs på arbetsgivare att inte diskriminera kan uppfattas 

omfattande men i praktiken har en privat arbetsgivare tämligen fria händer att ändå 

anställa vem denne vill. Även om det för många kan anses som en självklarhet att alla 

människor ska behandlas lika tror jag att vissa grupper har det svårare att etablera sig 

på den svenska arbetsmarknaden. Enligt statistik från statistiska centralbyrån så var 

7,5 procent av den svenska arbetskraften arbetslösa under år 2011.93 Utav dessa var 

                                                
93 http://www.scb.se/. Se internetkälla 18. 
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15,8 procent utrikes födda och alltså av annan etnisk härkomst.94 Dessa siffror får mig 

att fundera över om det till exempel kan vara så att även om förbuden finns så 

förekommer diskriminering i högre utsträckning än vi vågar se eller tro? Trots dessa 

eventuella brister så måste en arbetsgivare naturligtvis ta hänsyn till de bestämmelser 

som finns i diskrimineringslagen vid en anställning och även om dessa regler är en 

begränsning för arbetsgivarens fria anställningsrätt innebär bestämmelserna trots allt 

att arbetsgivarna på många sätt också måste bidra till mångfald och jämställdhet.  

 

Nästa begränsning som påverkar arbetsgivaren fria anställningsrätt är företrädesrätten 

enligt LAS. Företrädesrätten får olika betydelse beroende på om det är inom den 

privata eller den offentliga sektorn. För den privata arbetsgivaren innebär 

företrädesrätten att en arbetsgivare måste erbjuda gamla arbetstagare anställning först 

vid en nyanställning om de omfattas av företrädesrätten. Denna rätt i sig begränsas 

dock genom att arbetsgivaren har både omplaceringsskyldighet och skyldighet att ge 

personer som ansökt om högre sysselsättningsgrad tillträde till en tjänst innan en 

företrädesrätt träder i kraft. Dessa bestämmelser innebär för mig att arbetsgivaren 

måste ha total kontroll på sina arbetstagare och deras eventuella intressen för arbetet 

vilket jag tycker kan bidra till en bra atmosfär på arbetsmarknaden då arbetstagarna 

får möjlighet att känna sig viktiga för sin arbetsgivare. Arbetskraften ska vad jag 

anser ses som den viktigaste resursen på ett företag och därför tycker jag att 

arbetsgivaren ska uppmärksamma alla behov eller intressen hans eller hennes 

arbetstagare kan ha. Företrädesrätten till återanställning är en begränsning i den fria 

anställningsrätten men samtidigt tror jag att många arbetstagare kan se denna rätt som 

en stor trygghet. Av egen erfarenhet i en situation där företrädesrätt förelåg såg jag 

hur denna rätt tände ett litet hopp i många av arbetstagarna som blivit uppsagda. Detta 

hopp bidrog till att många laddade om helt och var därför vid tiden för återanställning 

som barn på sin första skoldag, nyfikna och exalterade över att få börja vilket är bra 

även för arbetsgivarna. Tror dock att situationen också går att vända för likväl som jag 

såg hoppet tändas hos många såg jag också många som inte riktigt brydde sig om 

uppsägningen och dessa personer kanske en arbetsgivare helst inte vill ta tillbaka. Jag 

anser att det är bra att företrädesrätten finns som en tydlig bestämmelse i svensk lag 

                                                
94 http://www.scb.se/. s. 5. Se internetkälla 19. 
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eftersom den faktiskt ger många möjligheten att återgå till sitt jobb. Så just av denna 

anledning ser jag denna begränsning som både positiv och negativ.  

 

Genom åren har dock företrädesrätten i sig begränsats genom praxis detta eftersom 

det har blivit möjligt för arbetsgivare att hyra in personal via bemanningsföretag. På 

detta sätt kan en arbetsgivare nyttja sin fria anställningsrätt och välja 

bemanningspersonal istället för att återanställa tidigare arbetstagare. Detta får inte ske 

som ett alternativ till att anställa utan får endast ske för en kortare period. Jag kan 

tänka mig att de avtalsförslag som de fackliga organisationerna jobbar med kan 

komma att innebär en begränsning i arbetsgivarens möjlighet att ta in 

bemanningsföretag de första månaderna efter en uppsägning. På detta sätt skulle 

rätten till företrädesrätt inte kunna kringgås. Jag ställer mig dock frågande till hur 

dessa eventuella avtal skulle kunna påverka bemanningsföretagen och dess 

arbetstagare? Som det ser ut idag så har arbetsgivaren rätt att besluta om inhyrning 

vilket följer av praxis och tills någon annan bestämmelse förs in i lag eller avtal så får 

vi följa dessa riktlinjer. Att ta med i betänkandet är ju dock de bestämmelser som 

regleras i 11 § MBL där en arbetsgivare faktiskt måste förhandla med berörd 

fackorganisation innan ett större beslut fattas som till exempel att lägga ut arbetet på 

en entreprenad.  De fackliga organisationerna har också så kallad vetorätt i specifika 

fall enligt 38 § MBL vilket betyder att de alltså kan hindra arbetsgivaren från att lägga 

ut arbete åt någon annan verksamhet.  

 

För den offentliga sektorn har företrädesrätten en annan betydelse då den innebär att 

personer utan företrädesrätt kan få rätt till tjänsten i fråga. Eftersom den offentliga 

sektorn ska bedöma anställningsförfaranden efter meriter kan en person som är bättre 

meriterad än den personen med företrädesrätt få tjänsten eftersom denne person är just 

bättre meriterad. För den offentliga sektorn är företrädesrätten därför egentligen inte 

någon begränsning i ett anställningsförfarande. Ytterligare bestämmelser för den 

offentliga sektorn finns i LOA samt i de förordningar som kan hänföras till ämnet. 

Den offentliga arbetsgivaren ska fatta ett anställningsbeslut baserat på förtjänst och 

skicklighet och detta innebär att arbetsgivaren måste anställa den person som är bäst 

meriterad för tjänsten om det inte mot förmodan föreligger ett välgrundat syfte för att 

besluta något annat. Då ett beslut redan är fattat om en anställning men en person 

anser att detta beslut varit felaktigt så kan denna person överklaga beslutet till 
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överklagarnämnden som i sin tur får undersöka processen. Visar det sig att den 

klagande har rätt tillfaller tjänsten denna person istället.  

 

Själv anser jag att det är bra att den offentliga arbetsmarknaden har ytterligare samt 

andra anvisningar att följa än vad den privata arbetsgivaren har. Detta för att jag anser 

att det blir mer tydligt vem som har rätt till en tjänst och att man därmed inte kan 

ifrågasätta en anställning på samma sätt som på den privata arbetsmarknaden. Det vill 

säga om myndigheten då valt den person som varit bäst meriterad. Jag tror också att 

det är bra att statliga myndigheter har hårdare bestämmelser än den privata sektorns 

arbetsgivare av principen att det är en statlig verksamhet som granskas av medier och 

styrs av politiker. Jag är fullt medveten om att även privata verksamheter övervakas 

men jag tror ändå att det är vanligare att till exempel sociala medier blåser upp 

misstag inom den offentliga sektorn mycket större eftersom många i allmänheten 

tycker om att diskutera och kommentera om sådana misstag. Jag har i alla fall sett fler 

tidningsartiklar och Tv-inslag som tyder på detta. Även om jag tror att det säkert 

förekommer mer artiklar än jag stött på om privata arbetsgivare så anser jag i alla fall 

att de inte förstoras upp lika mycket. Något som skulle kunna tyda på att den 

offentliga arbetsgivarens fria anställningsrätt faktiskt vidgas är möjligheten till att 

anställa personer efter deras personliga lämplighet. Uttrycket verkar få en mer 

ingående verkan och jag har sett flera AD-fall där Arbetsdomstolen har dömt till 

fördel för arbetsgivaren som yrkar på att den personliga lämpligheten bör beaktas lika 

väl som någon annan egenskap personen kan inneha.95  

 

Arbetsgivare från de olika sektorerna kan påverka sin anställningsrätt genom att 

utforma en bestämd kravprofil som kan styra vilka personer som kan söka tjänsten 

samt vilken kompetens man ställer på de sökande. Detta kan vara ett första led till att 

rent av sortera bort arbetstagare verksamheten inte är intresserad utav. Efter detta steg 

kommer dock den stora skillnaden mellan en privat arbetsgivare och en offentlig 

arbetsgivare. Den privata arbetsgivaren kan alltså välja att anställa vem han eller hon 

vill förutsatt att den inte diskriminerar någon eller förbigår rätten till återanställning 

som tidigare anställda kan ha rätt till. Vad gäller den privata sektorn anser jag att det 

är bra att en arbetsgivare har stor möjlighet att välja arbetstagare själva. Detta för att 

                                                
95 AD 2010 nr 91, AD 2009 nr 87. 
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jag själv ser ett företag som ett pussel där varje bit är extremt viktig för att 

verksamheten ska kunna uppnå sin helhet och jag tror också att det är en tanke jag 

delar med många arbetsgivare. Just därför tror jag att det är extra viktigt för ett företag 

att få anställa den person som företaget tror kan vara en viktig pusselbit för 

verksamheten. En rekrytering kostar både tid och pengar och därför är det viktigt att 

få rätt person till rätt plats. Med många fördelar kommer också en rad nackdelar och 

jag tror att det ibland är ett svårt beslut som arbetsgivaren måste fatta vid en 

anställning då arbetsgivaren ska erbjuda någon en tjänst samtidigt som han eller hon 

antagligen får neka många andra.  Naturligtvis tror jag att det är lika viktigt för den 

offentliga arbetsgivaren att få rätt person till rätt plats men deras valmöjligheter 

begränsas helt eftersom de måste fatta beslut på saklighet.  

 

En annan begränsning som inte nämns som någon egentlig begränsning i samband 

med arbetsgivarens fria anställningsrätt anser jag är god sed på arbetsmarknaden. Vad 

begreppet god sed egentligen innebär är svårt att fullt utläsa eftersom jag inte funnit 

någon tydlig förklaring av begreppet. Det är en oskriven rättslig princip som 

Arbetsdomstolen använder i många av sina domar och menar att en arbetsgivare inte 

får lov att bryta mot god sed på arbetsmarknaden. Just av denna mening är min åsikt 

att det blir en begränsning eftersom det är något som arbetsgivaren inte får bryta 

emot. Jag anser att det är bra att det finns en princip som denna även om den inte är 

helt tydlig i sin mening. Jag tror att principen kan bidra till att arbetsgivare tänker en 

extra gång innan de fattar ett beslut som de är lite tveksamma om ifall det kan leda till 

en eventuell diskriminering. Att god sed ses som ett normmönster som arbetsgivare 

ska följa på arbetsmarknaden tror jag också kan bidra till en ökad sammanhållning för 

arbetsgivarna på arbetsmarknaden då de måste följa samma oskrivna regler.   

 

5.2 EU:s påverkan  

Medlemskapet i EU har utan tvekan påverkat arbetsgivarens fria anställningsrätt 

genom att Sverige implementerat direktiv från EU har vi införlivat de krav och 

bestämmelser som EU har på bland annat diskriminering. Dessa implementeringar har 

direkt påverkat den fria rätten till anställning eftersom de medfört bestämmelser om 

diskrimineringsgrunder samt vilka sanktioner som kan bli aktuella om man bryter mot 

bestämmelserna.  Den nya diskrimineringslagen från 2006 är en tydlig bearbetning av 

EU:s direktiv samt av de äldre svenska diskrimineringslagarna som försvann i och 
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med den nya lagen. Jag anser att det är mycket positivt att vi förespråkar en mer 

enhetlig arbetsmarknad och att vi försöker ha liknande bestämmelser i ämnet i alla 

EU:s medlemsländer. EU-domstolen visar också tydligt på att endast ett uttalande om 

diskriminering, som det var frågan om i rättsfallet C-54/07 anses som ett brott och 

detta tror jag medför att även om det inte står något specifikt om detta i lag så får 

arbetsgivarna en extra tankeställare innan de uttalar sig om till exempel personer med 

annan ras i ett anställningsförhållande.  

 

5.3 Slutsatser 

Det finns många nya intressanta tankar som väckts av att göra detta arbete och jag 

inser att mitt berörda ämnesområde antagligen kommer att utvecklas med tiden men 

hur får framtiden utvisa. Jag anser att det just idag är svårt att se hur framtiden 

kommer forma anställningsförfarandet men jag tror säkerligen att vi kommer få fler 

direktiv från EU att implementera samtidigt som jag tror att arbetsgivarna kommer 

fightas för sin rätt att fritt få anställa. Därför anser jag också att det kan vara nyttigt att 

hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar som kan komma att ske för 

arbetsgivarnas fria anställningsrätt eftersom det ändå måste anses vara ett dagligt 

ämne på arbetsmarknaden.  

 

Arbetsgivare har idag inte lika stor rätt att fritt anställa som de hade förr men rätten 

finns om än omarbetad ändå kvar för i alla fall den privata arbetsgivaren. De 

bestämmelser som påverkar den offentliga arbetsgivaren anser jag sätter stopp för fri 

anställningsrätt och därför anser jag att någon frihet som går att jämföra med den 

privata sektorn gällande anställningsförfaranden inte existerar inom den offentliga 

sektorn. Visst kan offentliga arbetsgivare påverka vilka som kan söka en tjänst men 

efter det är det stopp då de måste ta den person som är bäst meriterad som det ser ut 

enligt dagens lagstiftning.  

 

De begränsningar som berör arbetsgivarens fria anställningsrätt tycker jag inte är till 

för att förstöra eller för att försvåra för arbetsgivarna utan istället är de till för att 

främja samhället ur olika perspektiv. Jag anser att begränsningarna kan ses som en 

möjlighet för arbetsgivare runt om i Sverige att faktiskt hjälpa till med alla ojämnheter 

vi har på arbetsmarknaden även om det blir en balansgång mellan den fria 

anställningsrätten och bestämmelserna enligt lagen. Jämställdhetsarbetet är ständigt 
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aktuellt på arbetsmarknaden i Sverige likväl som det är en av de viktigaste frågorna 

för EU och därför anser jag att det är viktigt att vi fortsätter jobba för att utveckla en 

mer jämställd arbetsmarknad. Jag önskar dock att fler arbetsgivare skulle våga gå 

utanför sin inre tankebana och på så sätt våga utmana sina egna förutfattade tankar 

och anställa utanför vad som anses som traditionella ramar. Detta skulle då vara 

ytterligare ett sätt att förändra samhällsstrukturen på, vilket jag tror är en av de aktiva 

åtgärder som lagen syftar till att förändra i och med begränsningarna som finns i ett 

anställningssammanhang. Jag anser att det är bra att arbetsmarknaden måste spegla 

samhällets struktur och fördelning men ställer mig ändå frågande till hur mycket som 

kan begränsas genom olika lagar och förordningar. Arbetsmarknaden kännetecknas av 

ständiga förändringar och kan därför inte låta bli att fundera över om fler 

begränsningar också kan komma att skada arbetsmarknaden istället för att främja den.  

 

Avslutningsvis tycker jag att det har varit en otrolig lärdom för mig som student och 

framtida personalvetare att få större lärdom om vilka begränsningar som finns i ett 

anställningsförfarande därför att jag tror att jag också kommer ha stor användning av 

denna kunskap i mitt framtida yrke.  
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