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Abstract 
 

How a contract of employment comes to be in the private and public labor market does not 

significantly differ, but the public employer's decision on employment can in most cases be 

appealed to the courts. According to the Instrument of Government all public employers must 

apply objectivity and impartiality when making employment decisions. 

 

Decisions on employment may include Civil Rights that according to the European 

Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR); there must be a right to 

fair and public hearing by an Independent and Impartial Tribunal Established by Law. It is 

clear by the European Court of Human Rights practices that not all employment decisions 

subject to the rule, but it appears that most employment decisions still do it. Employment 

decisions by the authorities can be appealed to the various Boards of Appeal by all job seekers 

who have received a decision. These Boards of Appeal are to be regarded as courts. The 

Boards of Appeal makes a complete review of the authority's decision and bases its 

assessment from the requirements of objectivity and impartiality. The Boards may decide that 

a job seeker who has appealed, instead of the person who has been hired be offered the 

employment.  

 

Job seekers may in practice seek judicial review of government decisions of the Supreme 

Administrative Court, but it is doubtful if the government still takes some employment 

decisions involving civil rights. Decisions on employment with The Local Authorities and the 

County Council may be appealed by legality review and such a review only covers the 

legality of the decision. Legality review is not a comprehensive review of the decision on 

employment. The outcome can only lead to the decision being reversed or not. Legality 

review can be requested by all the members of the Local Authority. Taking this into account 

and that there is only a limited judicial review, it is doubtful legality review fulfills the 

requirement for judicial review under the ECHR. Through the extraordinary remedies petition 

for a new trial and the restoration of the time expired it is possible to appeal a legally binding 

decision on employment. 

 

There are for job seekers also other ways to tackle an employment decision. If there is 

discrimination job seekers can claim compensation for discrimination and other damages at 

the District Court or the Labour Court. Furthermore, job seekers can on other grounds claim 
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compensation either at the Office of the Chancellor of Justice or the District Court. The 

Parliamentary Ombudsmen may also assign criticism.  

 

The author of this essay concludes that the rules that exist in some cases aren’t sufficient to 

guarantee all job seekers a fair and public hearing and a judicial review based on objectivity 

and impartiality. 
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Förkortningar 
 

AD Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens domar 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 

EKMR  Den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för mänskliga 

  rättigheterna och de grundläggande friheterna 

EUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FT Förvaltningsrättslig tidskrift 

HD Högsta domstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

KL Kommunallag (1991:900) 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 

LRA Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv (referat av HD:s domar) 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalk 

RF Regeringsform 

RPL Lag (2006: 304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 

RRK Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna 

RÅ Regeringsrättens (nuvarande HFD) årsbok 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Jurist Tidning 
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1 Inledning 
 

Ett anställningsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan två avtalsparter; arbetsgivare och 

arbetstagare. Hur ett avtal kommer till skiljer sig inte märkvärt åt mellan den offentliga och 

den privata delen av arbetsmarknaden. När det gäller anställningsförfarandet hos offentliga 

arbetsgivare finns det dock en offentligrättslig aspekt som saknas på den privata delen av 

arbetsmarknaden. Offentliga arbetsgivares beslut om anställning kan normalt överklagas.1 

 

Av 1 kap. 1 och 2 §§ regeringsformen (RF) framgår att den offentliga makten utövas under 

lagarna, med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och 

värdighet. Stat, kommuner och landsting måste vid beslut om anställning iaktta grundlagens 

krav på saklighet och opartiskhet.2  För statliga anställningar har det i 12 kap. 5 § RF 

förtydligats att vid beslut i anställningsärende ska det endast fästas vikt vid sakliga grunder, 

såsom förtjänst och skicklighet.3 Innan regeln tillkom fick den viss kritik, eftersom kravet på 

saklighet och opartiskhet redan framgår av 1 kap. 9 § RF. Föredragande statsrådet ansåg att 

kravet på saklighet vid beslut i anställningsärenden var så viktigt att det borde få en speciell 

plats i RF.4 Något motsvarande förtydligande finns inte vid beslut om anställning i kommuner 

och landsting. 

 

Arbetsgivarens fria anställningsrätt innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att själv 

avgöra vilka kvalifikationskrav som ska ställas i en anställningssituation och att anställa den 

person arbetsgivaren önskar.5  Rätten kan vara begränsad genom lag eller avtal.6 

Anställningsbeslut inom hela den offentliga sektorn vilar på objektivitetsprincipen, 1 kap. 9 § 

RF, som saknas inom den privata sektorn. Vid beslut i anställningsärenden inom hela 

arbetslivet inskränks den fria anställningsrätten i och med att hänsyn måste tas till 

diskrimineringsreglerna i diskrimineringslagen (2008:567) [DL]. Även t.ex. reglerna om 

företrädesrätt till återanställning och företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 § 

och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) måste beaktas av alla arbetsgivare.7 

 

                                                 
1 AD 1985 nr 129. 
2 1 kap. 9 § RF. Se även JO 2012/13 s. 464 samt 11 kap. 6 § och 12 kap. 5 § RF. 
3 Framgår även av 4 § första stycket lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och 4 § 

anställningsförordningen (1994:373). Av 4 § andra stycket LOA framgår att skickligheten ska sättas främst. 
4 Prop. 1973:90 s. 406. 
5 AD 1985 nr 129 och AD 1999 nr 36. 
6 AD 1996 nr 147. 
7 Källström s. 105 ff. 
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Ordningen för överklagande av anställningsbeslut skiljer sig åt mellan de beslut som 

meddelas av stat respektive kommun och landsting. De flesta statliga beslut i 

anställningsärenden kan överklagas till överklagandenämnder genom ett administrativt 

förfarande. Nämnderna kan besluta att ett beslut i ett anställningsärende ska upphävas och 

besluta att en annan person ska beredas tillfälle till anställningen eller att skicka tillbaka 

ärendet till myndigheten för fortsatt handläggning. Nämnden går igenom samma material som 

myndigheten har haft tillgång till. I kommun och landsting kan beslut i ett anställningsärende 

överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Ett sådant förfarande sker i 

förvaltningsdomstol och utgången kan endast bli att beslutet står fast eller upphävs.  

 

Arbetssökande som överklagar statliga anställningsbeslut kan förvänta sig en prövning av en 

överklagandenämnd8 som värderar den klagandens förtjänst och skicklighet och utifrån det 

gör bedömningen om anställningen skett på ett sakligt och opartiskt sätt. Ett vanligt gynnande 

beslut från nämnderna är att anställningsbeslutet ska upphävas och att den klagande ska 

erbjudas anställningen. Laglighetsprövning är en betydligt smalare prövning och utgången 

kan aldrig bli att någon annan ska anställas, bara att beslutet upphävs. Därtill är det inte säkert 

att den arbetssökande som känner sig orättvist behandlad har möjlighet att överklaga beslutet, 

eftersom klagokretsen inte utgår efter vem beslutet angår utan medlemskap i kommunen.  

 

Rätten att kunna överklaga beslut är central för rättsäkerheten9 och är viktig för tilltron till den 

offentliga förvaltningen. Vidare kan det vara en civil rättighet för enskilda enligt artikel 6.1 i 

den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR) att få tillgång till domstolsprövning av ett 

anställningsbeslut.10 Det allmänna har ett ansvar att värna den enskildes rättssäkerhet och 

skydda grundläggande fri- och rättigheter. Det är en grundläggande utgångspunkt att 

rättsreglerna ska tillämpas förutsägbart och effektivt samt att all tillämpning av 

lagbestämmelser sker på sakliga och objektiva grunder. Det går att ställa frågan om det är 

rimligt att det är en sådan skillnad mellan möjligheterna till att överklaga anställningsbeslut 

när det vid alla offentliga anställningar ska iakttas saklighet och opartiskhet.11  

 

                                                 
8 Mer om överklagandenämnderna finns i kapitel 3 i uppsatsen. 
9 Jmf prop. 1997/98:136 s. 83. 
10 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 65, RÅ 2006 not 203, RÅ 2007 not 143 och RÅ 2009 not 156. 
11 Jmf SOU 2015:24 s. 167. 
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1.1 Syfte 
Som framgår av inledningen ställer grundlagen samma krav för alla offentliga arbetsgivare 

vid anställningsbeslut, dvs. de måste iaktta saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). 

Men som även framgår är det stora skillnader mellan möjligheten att överklaga de 

anställningsbeslut som meddelas av stat respektive kommun och landsting. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om de skilda rättsmedel som finns för arbetssökande som fått 

avslag12 på sin ansökan om anställning hos kommun, landsting och stat garanterar deras rätt 

till en prövning enligt grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. 

 

Ett delsyfte är att utreda vilka möjligheter till överklagande som finns och vilka skillnader 

som föreligger i dessa överklagandemöjligheter. Ett annat syfte är att visa vilka andra sätt, 

förutom överklaganden, det finns att angripa offentliga anställningsbeslut. Ett ytterligare syfte 

är att utreda vilka möjligheter till överklagande som måste finnas enligt svensk rätt och 

EKMR.  

 

Utifrån dessa utgångspunkter kommer författaren att utreda och systematisera gällande rätt, 

dvs. genom en omfattande undersökning av rättskällorna klarlägga rättsläget – de lege lata13. I 

den mån det är nödvändigt kommer författaren att föreslå förändringar i lagstiftningen – de 

lege ferenda14.15 Rätten kommer att värderas ur den arbetssökandes perspektiv. Det innebär att 

fokus genom uppsatsen kommer att vara på de rättigheter som arbetssökande har ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

1.2 Metod och material 
I denna uppsats har författaren använt rättskälleläran, vilket innebär referenser till lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.16 I den svenska rättskällehierarkin har grundlagarna en 

högre ställning än övriga lagar. Även EKMR har en högre ställning än övriga svenska lagar 

genom 2 kap. 19 § RF som säger att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

EKMR. 17  Därefter kommer vanliga lagar och förordningar, som t.ex. LOA och 

                                                 
12 Att inte få en anställning är att betrakta som ett beslut som gått den enskilde emot och betraktas som ett avslag 

på ansökan. 
13 Latin för ”vad lagen är”. 
14 Latin för ”vad lagen borde vara”. 
15 Jmf SvJT 2002  s. 299 f. 
16 Sandgren, s. 36 f. 
17 Jmf SvJT 2003 s. 19. 
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anställningsförordningen. Förarbetena används för att tolka lagtext och ge en bakgrund till 

rättsläget.  

 

Den rättspraxis som analyseras är dels från högsta instans såsom Högsta domstolen (HD), 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) samt Arbetsdomstolen (AD) och dels från lägre 

instanser såsom kammarrätter samt Statens överklagandenämnd. I princip alla avgöranden 

från HFD i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut är från sent 70-tal och tidigt 80-

tal när det inte krävdes prövningstillstånd för denna måltyp18. De domar som kommer från 

kammarrätter används för att illustrera hur laglighetsprövning av anställningsbeslut ser ut idag 

och i viss mån även vilka extraordinära rättsmedel som finns tillgängliga för den 

administrativa prövningen av anställningsbesluten. Även besluten från Statens 

överklagandenämnd används för att illustrera hur den administrativa prövningen går till och 

hur nämnden som sista instans beslutar i anställningsbeslut. Det ska beaktas att avgörandena 

inte är från högsta instans och är därmed inte prejudicerande.  

 

Alla beslut i HFD som rör anställningsbeslut och alla beslut i AD som rör diskriminering av 

arbetssökande har använts i uppsatsen. Domarna har tagits fram med stöd av rättsdatabaserna 

Zeteo och Karnov. Samtliga gynnande beslut av Statens överklagandenämnd sedan nämndens 

tillkomst år 2007 har använts i uppsatsen och har tagits fram med stöd av 

offentlighetsprincipen.19 Sammanfattningar av alla domar och beslut som har tagits fram finns 

i en bilaga till uppsatsen. Alla rättsfall och beslut som finns i bilagan har legat till grund för 

uppsatsen och urvalet som använts i uppsatsen ska illustrera vilka möjligheter till 

överprövning av anställningsbeslut som finns. Bilagan med sammanfattningar av domar och 

beslut kan användas av läsaren för att bilda sin egen uppfattning av rättsläget. 

 

Därtill kommer det i uppsatsen att användas beslut från Justitieombudsmannen (JO) och 

Justitiekanslern (JK) för att visa på övriga sätt att angripa offentliga anställningsbeslut. JO och 

JK, som granskar och ser till att det offentliga följer lagar och förordningar, har ställning som 

extraordinärt tillsynsorgan vilket bl.a. innebär att tillsynsbesluten inte blir bindande. Men 

beslut från JO och JK får stor respekt och de efterföljs praktiskt taget av alla offentliga 

organ.20 JK får fatta beslut i skaderegleringsärende som innebär att staten är skyldig att betala 

                                                 
18 Jmf SOU 1974:99 s. 113. 
19 Fram till och med utgången av april år 2015. 
20 Se t.ex. SOU 2006:98 s. 30. 
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skadestånd.21 Besluten ger vägledning åt det offentliga och ger den enskilde möjligheten att få 

en prövning av om en offentlig aktör följt lagar och förordningar i samband med t.ex. ett 

anställningsbeslut. 

 

Den litteratur och de artiklar som hänvisats till i uppsatsen används för att fastställa gällande 

rätt vad gäller överklaganden av offentliga anställningsbeslut. De källor som i övrigt hänvisas 

till rör i princip statistikuppgifter. 

 

1.3 Avgränsningar 
Den här uppsatsen kommer inte i någon mån att beröra vad som gäller angående 

överklaganden av anställningsbeslut i bolag som drivs av kommuner, landsting och stat. Inte 

heller kommer författaren av denna uppsats att på ett kvalitativt sätt gå in på vilka 

arbetsrättsliga konsekvenser ett gynnande beslut hos överklagandenämnderna eller genom 

laglighetsprövning får för den person som ursprungligen blivit anställd. Reglerna om 

företrädesrätt till återanställning i 25-27 §§ LAS, kollektivavtalstolkning och tvist huruvida ett 

anställningsavtal kommit till stånd, kommer inte att beröras mer än att det nämns som en 

möjlig väg att angripa ett anställningsbeslut. Uppsatsen kommer att redovisa de möjligheter 

som finns för arbetssökande att angripa ett anställningsbeslut genom diskrimineringstvist, 

men den redovisningen är inte menad att vara uttömmande.   

 
1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en innehållsförteckning. Därefter en sammanfattning på engelska och 

en förkortningslista. Det första kapitlet behandlar ämnet, syfte, metod, avgränsningar och 

disposition. I det andra till det femte kapitlet behandlas utredningen av de rättsliga 

möjligheterna till att överpröva anställningsbeslut. I det sjätte kapitlet finns en 

sammanfattning och en diskussion med de slutsatser som författaren har tagit utifrån 

uppsatsens syften. Sist i uppsatsen är en käll- och litteraturförteckning samt en bilaga med 

sammanfattningar av rättsfall och beslut. 

  

                                                 
21 Se förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten och förordningen 

(1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 
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2 Allmänt om att överpröva anställningsbeslut 
 

2.1 Rättsliga möjligheter till att överpröva ett anställningsbeslut 
Förvaltningslagen (1986:223) [FL] tillämpas på myndigheter, kommuner och landsting. 

Enligt 1 § FL gäller lagen för handläggning av ärenden och enligt 22 a § samma lag 

överklagas beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det finns dock begränsningar, eftersom FL 

är subsidiär och om det finns avvikande bestämmelser i lag eller förordning ska dessa 

tillämpas22. Vidare ska bl.a. reglerna om överklagande i FL inte tillämpas om beslutet kan 

överklagas med laglighetsprövning.23 Även reglerna om laglighetsprövning betraktas som 

subsidiära, om ett beslut inte kan överklagas med förvaltningsbesvär faller man normalt 

tillbaka på kommunallagens (1991:900) [KL] regler.24 Bestämmelserna om överklagande 

enligt FL ska alltid tillämpas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av 

civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 EKMR.25 

 

Anställningsbeslut är administrativa beslut som inte behöver motiveras.26 Administrativa 

beslut får normalt inte överklagas. Enligt den praxis som vuxit fram är anställningsbeslut det 

enda säkra undantaget för administrativa beslut som får överklagas.27 Enligt 22 a § FL får 

beslut i anställningsärenden inte överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, utan 

anställningsbeslut får enligt 21 § anställningsförordningen (1994:373) överklagas hos Statens 

överklagandenämnd. Speciella regler finns bl.a. på högskoleområdet där anställningsbeslut 

överklagas till Överklagandenämnden för högskolan28.  

 
Laglighetsprövning innebär att lagligheten, inte lämpligheten, av en kommun eller ett 

landstings beslut prövas av allmän förvaltningsdomstol. Beslut som får överklagas är i stort 

sett alla de beslut som fattas av fullmäktige och nämnder (om beslutet inte är av rent 

förberedande eller rent verkställande art). Laglighetsprövning får bara begäras av den person 

som är medlem av den kommun eller det landsting som fattat beslutet. Det innebär att det kan 

uppstå situationen att arbetssökande som drabbas av ett beslut inte har rätt att överklaga detta. 

Anställningsbeslut inom kommuner och landsting är sådana beslut som kan laglighetsprövas.  

                                                 
22 3 § första stycket FL. 
23 31 § FL. 
24 FT 1992, s. 207-232. 
25 3 § andra stycket FL. 
26 20 § första stycket andra punkten FL. 
27 Prop. 2005/06:56 s. 18 f. och 24 f. 
28 Se 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434), 12 kap. 2 § första punkten högskoleförordningen (1993:100) och 

förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan. 
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Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (RPL) får enskild 

ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den 

enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 EKMR. 

Rättsprövning innebär enligt 7 § RPL att HFD prövar om regeringens beslut, t.ex. ett 

anställningsbeslut, strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som 

klart framgår av omständigheterna. Strider det mot någon rättsregel ska HFD upphäva 

beslutet, om det inte är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. 

 

Tvister om kollektivavtal och andra tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är sådana arbetsrättsliga mål som regleras av lagen (1974:371) om rättegången i 

arbetstvister (LRA).29 Första instans är antingen tingsrätt eller Arbetsdomstolen, beroende på 

tvistens område och huruvida arbetstagaren är fackligt ansluten eller inte.30 Bestämmelserna i 

LRA tillämpas normalt inte på arbetssökande, men det kan t.ex. uppstå en tvist huruvida en 

anställning kommit till. I mål som rör diskriminering på arbetslivets område tillämpas LRA 

enligt DL också på arbetssökande.31 

 

Därtill ska LRA inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som omfattas av 1 kap. 1 § LOA 

när tvisten gäller fråga som rör anställning av arbetstagare, utan att enbart avse tvist om 

kollektivavtal.32 Tvister om avtalsförbjudna frågor ska inte handläggas enligt LRA, om det 

inte är särskilt föreskrivet.33 När en tvist som rör ett beslut av en arbetsgivare med offentlig 

ställning ska handläggas enligt LRA, får arbetstagaren enligt 1 § lagen (1987:439) om 

inskränkning i rätten att överklaga (inskränkningslagen) inte överklaga beslutet hos 

regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet. Enligt förarbetena ska 

beslut i personalärenden inte kunna överprövas genom dubbla processer. Med arbetsgivare i 

offentlig ställning innefattas varje arbetsgivare vars beslut får överklagas i administrativ 

ordning eller genom laglighetsprövning.34 Det är inget hinder mot dubbla processer i det fall 

laglighetsprövning begärs av annan än den arbetssökande.35 

 

                                                 
29 Se specialmotiveringen till 1 kap. 1 § LRA i prop. 1974:77 s. 137 f. 
30 Se specialmotiveringen till 2 kap. 1-2 §§ LRA i prop. 1974:77 s. 147 ff. 
31 6 kap. DL, Fransson, s. 521 ff. och Gellner m.fl., s. 20 f. 
32 1 kap. 2 § andra stycket första punkten LRA. 
33 Prop. 1974:77 s 144 f. 
34 Se RÅ Bb 81/78, RÅ Ab 466/79 och RÅ Bb 31/80. 
35 Prop. 1986/87:84 s. 15 f. och prop. 1998/99:138 s. 6 f. 
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I det fall ett avgörande från domstol eller myndighet vunnit laga kraft kan det inte längre 

överklagas genom det ordinarie förfarandet. Det innebär vanligtvis att det inte kan bli någon 

ändring av avgörandet och saken kan inte bli föremål för någon ny prövning. Dessa principer 

tillgodoser parternas och det allmännas intresse av att kunna lita på och rätta sig efter 

avgöranden och det medför även en processekonomisk betydelse genom att parterna och det 

allmänna inte behöver tyngas av nya processer med samma sak.36 

 

Resning och återställande av försutten tid är extraordinära rättsmedel som kan prövas både av 

allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol beroende på underinstans.37 Resning innebär 

att part anför något förhållande som gör att det finns skäl att ifrågasätta om avgörandet blev 

riktigt. Beviljas resning kan saken prövas på nytt. Återställande av försutten tid innebär att 

part ger en giltig ursäkt till varför viss processhandling, t.ex. ett överklagande, inte har gjorts i 

rätt tid. Beviljas återställande av försutten tid möjliggörs en fortsatt process.38 Resning och 

återställande av försutten tid kan även beviljas för mål som rör laglighetsprövning.39 I allmän 

domstol finns ytterligare ett extraordinärt rättsmedel; domvilla, vilket skulle kunna bli aktuellt 

i arbetsrättsliga mål i allmän domstol. Det rör olika grova formella fel i avgörande som gör att 

det på grund av domvilla ska undanröjas.40  

 

2.2 Rätten till domstolsprövning av anställningsbeslut 
För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen finns statliga och 

kommunala förvaltningsmyndigheter.41  RF innehåller inte många bestämmelser om 

domstolsprövning och de bestämmelser som finns ger inte någon allmän rätt till 

domstolsprövning.42 Enligt artikel 6.1 EKMR ska var och en, vid prövningen av hens civila 

rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot hen för brott, vara berättigad till en 

rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol 

som upprättats enligt lag. I Pellegrin-målet43 uttalade Europadomstolen vissa principer när det 

gäller tillämpningen av artikel 6.1 EKMR på tvister om offentlig anställning. Tvister mellan 

tjänstemän som innehar arbetsuppgifter som är av allmänt intresse eller som, direkt eller 

                                                 
36 Prop. 1994/95:27 s. 162. 
37 11 kap. 13 § RF. 
38 Prop. 1994/95:27 s. 163 samt 11 kap. 13 § RF, 37 b-c §§ FPL och 58 kap. rättegångsbalken, RB. 
39 Se t.ex. RÅ 1973 ref. 80 och RÅ 1995 ref. 57. 
40 59 kap. RB. Se även t.ex. NJA 1997 s. 235. 
41 1 kap. 8 § RF. 
42 Jmf Södergren s. 156 f. 
43 Europadomstolens avgörande den 8 december 1999 i målet Pellegrin mot Frankrike. 
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indirekt, innebär deltagande i utövning av offentlig makt och myndigheter föll enligt 

Europadomstolen generellt utanför artikel 6.1, medan motsatsen borde gälla för tvister mellan 

andra offentliganställda och myndigheter. 

 

HFD har i rättsfallet RÅ 2006 ref. 65 bedömt att ett anställningsbeslut kan vara en civil 

rättighet som avses i artikel 6.1 EKMR. I domskälen har HFD tagit upp Pellegrin-målet och 

uttalat följande. 

”Europadomstolen har mot bakgrund av den nu nämnda domen som regel funnit att artikel 6.1 
är tillämplig på tvister som rör rekrytering, befordran, avskedanden och andra 
anställningsförhållanden avseende offentliga tjänstemän. Som exempel på sådana 
offentliga anställningar som har omfattats av en prövning enligt artikel 6.1 kan 
nämnas en befattning som teknisk expert utomlands (Frydlender mot Frankrike, dom 
den 27 juni 2000), en anställning som biträdande professor (Büker mot Turkiet, dom 
den 24 oktober 2000), en medicinsk och social sekreterare vid en socialmyndighet 
(S.M. mot Frankrike, dom den 18 juli 2000), och lägre administrativa befattningar vid 
statlig förvaltning (Devlin mot Storbritannien, dom den 30 oktober 2001, och Sanchez 
mot Spanien, dom den 16 november 2004). Artikel 6.1 har däremot inte ansetts 
tillämplig på tvister som gällt militära befattningar (Mosticchio mot Italien, dom den 5 
december 2000, och R. mot Belgien, dom den 27 februari 2001).” 

 

Rättsfallet RÅ 2006 ref. 65 har följts upp av flera andra rättsfall där HFD har konstaterat att 

åtminstone anställningsbeslut av statliga arbetsgivare kan innefatta sådana civila rättigheter 

som ger rätt till domstolsprövning. 44 Artikel 6.1 EKMR ger inte rätt till domstolsprövning i 

mer än en instans.45 

 
2.3 Hur många överklagade anställningsbeslut handlar det om? 

Antalet inkomna och avgjorda ärenden hos Statens överklagandenämnd framgår av följande 

tabell.46 

 200747 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomna* 674 549 1573 1920 1050 1173 1515 1182 

Avgjorda*  521 492 584 1716 1161 1191 1433 1198 

Bifall 8 16 29 21 12 14 19 28 

*Under mitten av 2008 till mitten av 2009 har en annan registrering av ärenden tillämpats än övriga år, antalet 
ärenden var detsamma som antalet klagande. I siffran ingår även övriga ärenden som rör officersutbildning samt 
behörighet för räddningstjänstutbildning och skydd mot olyckor. Antalet övriga ärenden; 2007: 10 st., 2008: 8 
st., 2009: 5 st., 2010: 3 st. Från 2011 och framåt redovisas inte övriga ärenden särskilt. 

                                                 
44 RÅ 2006 not 203, RÅ 2007 not 143 och RÅ 2009 not 156. 
45 JK dnr 762-10-40. 
46 Se Verksamhetsredogörelse för Överklagandenämnden för totalförsvaret år 2007 och verksamhetsredogörelser 

för Statens överklagandenämnd för åren 2008-2014. 
47 År 2007 hette Statens överklagandenämnd Överklagandenämnden för totalförsvaret. 
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Antalet inkomna och avgjorda ärenden hos Överklagandenämnden för högskolan framgår av 

följande tabell.48 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avgjorda 179 173 140 188 223 110 96 110 

Bifall 7 13 11 11 15 8 2 2 

 

Som jämförelse, när regeringen är 2006 togs bort som överklagandeinstans för 

myndigheternas anställningsbeslut uppgavs att det varje år överklagas ca 150 

anställningsärenden till regeringen.49 År 2006 hade Överklagandenämnden för totalförsvaret 

(tidigare benämningen på Statens överklagandenämnd) 69 registrerade ärenden om 

överklagande av anställning.50 Det har skett en stor ökning av antalet överklaganden sedan 

Statens överklagandenämnde infördes. Bifallsfrekvensen är genom åren väldigt låg för båda 

överklagandenämnderna. 

 

I utredningen om en kommunallag för framtiden togs det fram statistik över alla mål om 

laglighetsprövning hos förvaltningsrätterna.51 Statistiken ger inte på något sätt bilden av hur 

många laglighetsprövningsmål det finns om anställningar, men statistiken ger en bild av hur 

ovanligt det är att beslut ändras. Utifrån den rättsfallsutredning som gjorts i uppsatsen kan 

slutsats dras att överklaganden av anställningsbeslut genom laglighetsprövning inte är vanligt 

förekommande. Antalet avgjorda mål om laglighetsprövning hos förvaltningsrätterna. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avgjorda 1209 1419 1398 1309 1392 1661 1643 i.u. 

Bifall* 7 2 11 6 5 17 3 i.u. 

*Helt eller delvis bifall 

 

Under åren 2007-2013 har ändringsfrekvensen för de mål som överklagas till kammarrätterna 

i dessa mål varit som lägst 4,5 procent och som högst ca 10 procent (motsvarar mellan 20-40 

mål). Ändringsfrekvensen, sett till samtliga mål hos kammarrätterna, är något lägre för mål 

om laglighetsprövning jämfört med andra mål hos förvaltningsdomstol. Motsvarande sker hos 

förvaltningsrätterna. Tänkbara förklaringar är att domstolarna är begränsade till att pröva 

lagligheten av det överklagade beslutet, inte lämpligheten, och att den enskilde måste redovisa 
                                                 
48 Statistiken har inhämtats från Överklagandenämnden för högskolan med stöd av offentlighetsprincipen. 
49 Prop. 2006/07:1 utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning s. 40. 
50 Se Verksamhetsredogörelse för Överklagandenämnden för totalförsvaret år 2007. 
51 SOU 2015:24 s. 492. 
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alla relevanta omständigheter innan klagotidens slut. En tänkbar förklaring kan också vara att 

fler kan vara klagande, vilket potentiellt kan innebära att fler kan överklaga ett beslut utan att 

beslutet behöver vara felaktigt.52 

  

                                                 
52 SOU 2015:24 s. 492 f. 
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3 Att överklaga anställningsbeslut i staten 
 

3.1 Bakgrund 
Enligt gammal svensk rätt från medeltiden var det kungens ansvar att höra och avgöra 

klagomål från allmänheten. Uttrycket att gå till kungs kommer från detta. Från 1600-talet 

började det inrättas centrala domstolar, ämbetsverk och en fast statlig länsförvaltning. De nya 

myndigheterna tog över uppgiften att avgöra ansökningar och pröva klagomål från 

allmänheten, men slutinstans var fortfarande kungen. År 1789 fick HD uppgiften att som sista 

instans överpröva domstolarnas beslut och från år 1909 fick HFD (dåvarande regeringsrätten) 

en del av kungens uppgifter som högsta administrativa klagoinstans. HFD övertog vissa 

ärenden som tidigare hade handlagts av regeringen och det möjliggjorde att regeringen kunde 

koncentrera sig på viktigare saker. Fram till grundlagsreformen år 1975 utfärdade HFD, HD 

och regeringen sina beslut i kungens namn.53 Under denna tid fick alla beslut överklagas hos 

regeringen, om inte annat var särskilt föreskrivet.54 Om det i klagoärenden huvudsakligen var 

en rättsfråga var det domstol som var behörig och var det en fråga där 

lämplighetsbedömningar dominerade skulle den prövas av regeringen i administrativ ordning. 

Överklagande av anställningsbeslut var en sådan fråga som på det statliga området 

överklagades till regeringen. År 1984 antog riksdagen allmänna riktlinjer för regeringen som 

innebar att regeringens rättsskipning begränsades till överklaganden som tidigare bara varit 

föremål för prövning i en instans. Regeringen kunde då befrias från överklaganden av 

anställningsbeslut som redan prövats i två instanser (tvåinstansprincipen).55 

 

Tvåinstansprincipen fick följden att det blev allt vanligare med regler som tog bort 

möjligheten att överklaga anställningsbeslut till regeringen.56 Det innebar att dessa beslut 

många gånger inte blev föremål för prövning av regeringen, även om merparten av 

myndigheterna alltjämt hade överklagandehänvisning till regeringen57. Anställningsbeslut av 

Försvarsmakten och de allmänna försäkringskassorna kunde överklagas till 

Överklagandenämnden för totalförsvaret.58 Anställningsbeslut av universitet och högskolor 

samt vissa myndigheter kopplade till utbildning kunde överklagas till Överklagandenämnden 

                                                 
53 Prop. 1983/84:120 s. 4. 
54 Framgår av upphävda 18 § Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600) i den version som senast ändrades 

genom 1983:342 och ett stort antal specialförfattningar (jmf prop. 1983/84:120 s. 5). 
55 Prop. 1983/84:120 s. 29 ff., 1983/84:KU23 och SOU 2004:23 s. 235. 
56 Prop. 1993/94:65 s. 42. 
57 SOU 2004:23 s. 243. 
58 Se upphävda förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom 

Försvarsdepartementets verksamhetsområde. 
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för högskolan.59 Hos centrala myndigheter där det fanns regionala och lokala myndigheter har 

överprövningen skett hos den centrala myndigheten, som t.ex. Domstolsverket, 

Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen. Sådana beslut har haft överklagandeförbud. Vissa 

gånger har anställningsbeslut åter gått att överklaga hos regeringen när myndigheter, som 

tidigare har haft regionala och lokala myndigheter, blivit nationella, som t.ex. Tullverket.60 

 

När det infördes en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut i 22 a § FL 

undantogs rätten att överklaga administrativa beslut. Sådana administrativa beslut, som kunde 

överklagas, fick enligt 35 § verksförordningen (1995:1322)61 överklagas till regeringen. 

Enligt förarbetena var anställningsbeslut till sin karaktär sådana att de inte lämpade sig för 

domstolsprövning och saknade behov av domstolskontroll.62 Som angetts ovan fick en hel del 

anställningsbeslut ändå inte överklagas hos regeringen om beslutet prövats i två instanser. 

 

Vissa av regeringens beslut prövas genom rättsprövning hos förvaltningsdomstol. 

Rättsprövningen är begränsad till rättsfrågor. Enligt den äldre rättsprövningslagen63 fanns 

ingen möjlighet att begära rättsprövning av överklaganden av anställningsbeslut.64 Enligt 

nuvarande RPL får regeringsbeslut överklagas om det rör civila rättigheter och skyldigheter.65 

I och med den nya lagen blev det möjligt för att anställningsbeslut, som prövats av 

regeringen, även kunde bli föremål för rättsprövning.66 

 

I betänkandet från utredningen om översyn av verksförordningen föreslogs år 2004 att 

möjligheten att överklaga anställningsbeslut i staten skulle tas bort, med undantag för den 

prövning som gjordes i Överklagandenämnden för högskolan. Utredningen ansåg att den 

utveckling som länge pågått mot att minska skillnaderna mellan privat och statlig anställning 

hade fört med sig att regler om överklagande inte längre behövdes. Statliga anställningsavtal 

vilade på en civilrättslig grund och även i övrigt tillämpades i princip samma lagregler som 

inom den privata sektorn när det gäller relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. De 

särregler som fortfarande fanns, främst att det vid anställning endast ska fästas vikt vid 

                                                 
59 Se upphävda högskoleförordningen (1977:263) och nuvarande högskoleförordningen (1993:100). 
60 SOU 2004:23 s. 235 f. 
61 I den lydelse som var gällande mellan 1998-10-01 och 2007-01-01. Verksförordningen upphörde att gälla den 

1 januari 2008. 
62 Prop. 1997/98:101 s. 60 ff. 
63 Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. 
64 RÅ 2000 not 185 och prop. 1987/88:69 s. 35. 
65 Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut och prop. 2005/06:56 s. 22. 
66 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 65, RÅ 2006 not 203, RÅ 2007 not 143 och RÅ 2009 not 156. 
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sakliga grunder, var myndigheten själv kapabel att bedöma. Detta eftersom stor vikt numera 

läggs på personliga egenskaper och dessa egenskaper är svåra att bedöma i ett skriftligt 

förfarande. Är arbetssökande missnöjd med ett anställningsbeslut har den personen även 

möjlighet att t.ex. vända sig till JO eller JK.67 Denna ståndpunkt att ta bort möjligheten till 

överklagande fick kritik i remissvar av bl.a. JK.68  

 

Det blev inte något borttagande av möjligheten till överklagande, utan istället beslutades att 

myndighets beslut i anställningsärenden som överklagades till regeringen istället skulle 

överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret från och med den 1 januari 2007. 

Någon närmare förklaring gavs inte, förutom att det var ett led i strävandena efter att befria 

regeringen från överklaganden av förvaltningsärenden.69 Professor Wiveka Warnling-Nerep 

ansåg att denna författningsändring var ett typexempel på ”ad hoc” lagstiftning som borde 

tillämpas med försiktighet. Möjligheten till rättsprövning av de beslut som flyttades över till 

Överklagandenämnden för totalförsvaret försvann i och med detta, eftersom regeringen ersatts 

som klagoinstans.70 Från den 1 januari 2008 bytte Överklagandenämnden för totalförsvaret 

namn till Statens överklagandenämnd och alla överklaganden inom staten skulle prövas där, 

med undantag för vad som gällde på högskoleområdet. Någon förändring angående 

Överklagandenämnden för högskolan föreslogs inte.71  

 

3.2 Statens överklagandenämnd 
Myndighets beslut i anställningsärenden får enligt 21 § anställningsförordningen överklagas 

till Statens överklagandenämnd, som är en nämndmyndighet72, vilket innebär att myndigheten 

leds av en nämnd. Nämnden består av högst sju ledamöter och ordföranden samt vice 

ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Kammarkollegiet utför administrativa 

och handläggande uppgifter åt nämnden.73 

 

Nämnden prövar bl.a. myndighets beslut i anställningsärenden.74 Nämnden är beslutsför när 

ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Om ett ärende som ska tas upp är 

                                                 
67 SOU 2004:23 s. 249 ff. 
68 JK dnr 1143-04-80. 
69 Prop. 2006/07:1 utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning s. 40. 
70 Warnling-Nerep s. 266 f. 
71 Prop. 2007/08:1 utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning s. 53. 
72 Se 2 § första stycket tredje punkten myndighetsförordningen (2007:515). 
73 Se 2-4 §§ förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd. 
74 Se 21 § anställningsförordningen och 1 § första punkten förordningen (2007:835) med instruktion för Statens 

överklagandenämnd. 
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av principiell betydelse, ska samtliga ledamöter vara närvarande. Målen avgörs efter 

föredragning och resulterar i ett beslut. Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en 

omröstning tillämpas omröstningsreglerna vid tvistemål enligt 16 kap. RB. Det innebär att det 

vid lika röstetal är ordförandens röst som blir avgörande.75 

 

Vid beslut om statliga anställningar ska enligt 12 kap. 5 § andra stycket RF avseende fästas 

endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.76  Enligt 4 § LOA ska 

skickligheten sättas främst om det inte finns särskilda skäl för annat. Enligt 4 § 

anställningsförordningen ska vid anställning myndigheten utöver skickligheten och 

förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna 

arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Även reglerna i FL77 

används när nämnden gör sin bedömning. 

 

Med skicklighet menas sådana faktorer som är av betydelse för att bedöma den sökandens 

lämplighet för den aktuella anställningen. Det ska vara en kvalitativ helhetsbedömning och all 

relevant erfarenhet bör värderas inom ramen för skickligheten. I skickligheten räknas bl.a. 

teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper – såsom prestationsförmåga, 

yrkesskicklighet och samarbetsförmåga – samt kunskaper och erfarenheter som den sökande 

fått genom arbete. Det är kraven som är förknippade med anställningen som bestämmer vilka 

skicklighetsfaktorer som ska beaktas och hur tungt dessa ska väga.78 

 

En ansökan måste komma in i rätt tid. Myndigheten ska enligt 6 § anställningsförordningen 

på något lämpligt sätt informera om att myndigheten avser anställa någon så att de som är 

intresserade kan anmäla det till myndigheten inom viss tid. Myndigheten får inte beakta 

ansökningar som kommit in för sent om myndigheten bestämt en ansökningstid79. För att 

beräkna tiden för när ansökan senast ska ha kommit in ska lagen (1930:173) om beräkning av 

lagstadgad tid tillämpas.80 

 

                                                 
75 5-6 och 9 §§ förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd. 
76 Vilket i sak motsvarar 1 kap. 9 § RF, se Inledning av uppsatsen. 
77 Se t.ex. Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0007, 2009-05-07. 
78 Prop. 1985/86:116 s. 7. 
79 Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0167-0171, 2015-04-13, SOU 1992:60 s. 161 och                            

prop. 1993/94:65 s. 42. 
80 JO 1980/81 s 446. 
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Enligt 22 § FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot 

och beslutet kan överklagas. Vad gäller anställningsbeslut innebär det att alla som har sökt en 

tjänst kan överklaga detsamma. Även i de fall en klagande redan har en liknande anställning 

hos myndigheten kan det finnas en befogad anledning till att få överklagandet prövat.81 

Överklagandet ska enligt 23 § FL ske skriftligt och komma in till myndigheten senast tre 

veckor från den dag klaganden fick ta del av beslutet. Enligt 22 § anställningsförordningen 

räknas tiden för överklagande av anställningsbeslut från den dag då myndigheten lämnat 

information om anställningsbeslut på myndighetens anslagstavla enligt  7 § samma lag. 

Ansökningar som kommit in för sent avvisas av myndigheten82. Har myndigheten inte följt 

reglerna om anslag på myndighetens tavla löper överklagandetiden på83 . Om 

överklagandetiden har löpt ut finns möjlighet till att ansöka om återställande av försutten tid 

hos kammarrätten.84 

 

Nämndens handläggning är skriftlig. Prövningen berör endast de arbetssökande som klagat 

och den som fått tjänsten, inte övriga sökande.85 Annonsens utformning och det material som 

myndigheten har haft tillgång till i sin bedömning är det material nämnden har att ta hänsyn 

till. Uppgifter som inte finns dokumenterade tar nämnden inte hänsyn till86 och inte heller 

sådana uppgifter som myndigheten vägrar lämna ut på grund av sekretess.87 Nämndens beslut 

kan bli avslag, bifall, avvisning eller återförvisning till myndigheten. Blir det bifall kan 

nämnden besluta att den klagande ska anställas. Myndigheten har att rätta sig efter nämndens 

beslut.88 

 

Nämndens prövning utgår från de formella meriterna som krävs utifrån annonsen, bl.a. 

obligatorisk utbildningsnivå89, yrkeserfarenhet90 och personliga egenskaper91. Uppfyller den 

som fått anställningen inte de formella kraven, men den klagande gör det, upphävs beslutet. 

                                                 
81 Jmf JO 2013/14 s 334. 
82 Jmf Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0472-0474, 2012-08-16. 
83 Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0932, 2011-09-15. 
84 RÅ 1991 not. 455 och Kammarrätten i Stockholm, beslut 2013-04-17, mål nr 1693-13. 
85 Jmf SOU 2004:23 s. 250. 
86 Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0001-0013, 2014-03-17. 
87 Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0508, 2009-02-26. 
88 Jmf JO 2005/06 s 345 och JO 2010/11 s. 275. 
89 Se t.ex. Statens överklagandenämnd, dnr A 07/0516, 2008-03-19, dnr A 08/0101, 2008-06-04, dnr A 08/0482-

0342, 2008-11-19, dnr A 08/0491, 2008-12-16, dnr A 09/0031, 2009-05-07, dnr A 09/0061, 2009-05-14, dnr 
A 09/0049/0052, 2009-05-19, dnr A 09/0017, 2009-05-27 och dnr A 09/0074-75, 2009-09-03. 

90 Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1245, 2010-08-26 och dnr A 12/0625, 2012-08-30. 
91 Se t.ex. Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0291, 2008-06-26, dnr A 08/0301, 2008-07-08, dnr A 08/0437-

0439, 2008-09-24, dnr A 08/0347, 2008-12-10, dnr A 09/0010, 2009-04-16, dnr A 09/0112, 2009-09-17, dnr 
A 09/0103, 2009-10-08 och dnr A 09/0123, 2009-10-08. 
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Vanligt är även att nämnden i sina bifallsbeslut gör bedömningen att den klagande i högre 

grad uppfyller de krav som efterfrågats i annonsen.92 I de fall en anställning inte har 

utannonserats och det saknas en platsannons gör nämnden sin prövning utifrån vilka 

arbetsuppgifter som skulle kunna komma ifråga för tjänsten.93 I de fall den klagande inte 

blivit kallad till intervju har nämnden i vissa fall upphävt beslutet med utgången antingen att 

den klagande skulle anställas94  eller återförvisat ärendet till myndigheten för ny 

handläggning95. Efter att ett överklagande vunnit laga kraft finns möjlighet för den klagande, 

om beslutet gått hen emot, att begära resning om det finns skäl att ifrågasätta om beslutet blev 

riktigt (t.ex. om det kommit fram ny bevisning eller att nämnden tagit beslut på felaktiga 

antaganden).96 Det är bara den enskilde som kan begära resning, myndigheten får inte föra 

talan mot andra myndigheters beslut om det inte finns uttryckligt författningsstöd för det.97 

 

En del av nämndens beslut rör sådana grunder som skulle kunna ligga till grund för en 

arbetsrättslig prövning enligt reglerna i DL. Nämnden har i ett beslut kommit fram till att det 

faktum att en person uppnår avgångsskyldig pensionsålder under den period ett vikariat varar 

inte hör till grunderna förtjänst och skicklighet, varför beslutet upphävdes.98 I ett annat beslut 

har nämnden kommit fram till att en myndighet som vid rekrytering fått ett stort antal 

sökande, varav kvinnor i 40-årsåldern utgjort en stor andel, inte kunnat bortse från flera av 

dessa från rekrytering utan endast har att se till grunderna förtjänst och skicklighet.99 

 

Är myndighetens beslut ett arbetsledningsbeslut som ligger inom arbetsskyldigheten för 

arbetstagaren, dvs. att de nya arbetsuppgifterna faller inom ramen för den tidigare tjänsten, 

går det inte att överklaga det hos nämnden.100  Inte heller prövas t.ex. frågor om 

företrädesrätt.101 

                                                 
92 Se t.ex. Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0301, 2008-07-08, dnr A 08/0396, 2008-09-24, dnr A 08/0437-

0439, 2008-09-24, dnr A 08/0425-0436 samt 0517, 2008-11-12, dnr A 08/0513-0342, 2008-11-19, dnr A 
08/0347, 2008-12-10 och dnr A 08/0509, 2009-01-15. 

93 Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0167-0171, 2015-04-13. 
94 Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0123, 2009-10-08, dnr A 12/0406, 2012-06-28 och dnr A 14/0371-

0381, 2014-08-18. 
95 Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0515, 2014-10-27, dnr A 14/1134, 2015-02-16, dnr A 14/1158, 2015-

03-16 och dnr A 15/0132-0138, 2015-04-13. 
96 RÅ 1996 not. 181 och Kammarrätten i Stockholm, beslut 2011-02-24, mål nr 6763-10. 
97 Kammarrätten i Stockholm, beslut 2011-02-24, mål nr 6182-10. 
98 Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0131, 2009-11-03. 
99 Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1300-1346, 2010-08-26. 
100 Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0039 m.fl., 2011-09-15. 
101 Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0705, 2012-09-20. 
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3.3 Överklagandenämnden för högskolan 
Överklagandenämnden för högskolan har funnits sedan år 1992.102 Nämnden har till uppgift 

att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område samt 

inom yrkeshögskolan. Myndigheten leds av en nämnd och är således en nämndmyndighet. 

Nämnden består av åtta ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit 

ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Nämnden är beslutför 

när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.103 

 

Nämnden prövar bl.a. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning 

som doktorand, antagning till högskolestudier, tillgodoräknanden och avslag på begäran att få 

examensbevis.104 Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL får 

överklagas till nämnden bl.a. om beslutet innefattar tillträde till utbildning, tillgodoräknanden 

och byte av handledare. Om beslutet kan överklagas enligt annan författning, ska beslutet inte 

överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.105  Nämndens beslut får inte 

överklagas.106 Nämnden har, ifråga om anställningsbeslut, samma rättsliga utgångspunkter 

som Statens överklagandenämnd har. Det som kan skilja i bedömning är den speciella 

lagstiftning som gäller på skolområdet.107 

 

3.4 Överklagande av övriga anställningsbeslut inom staten 
Utredningen om sekretess i ärenden om anställning som myndighetschef kom i betänkandet 

SOU 2009:4 fram till att ett överklagandeförbud borde införas i LOA avseende regeringens 

anställningsbeslut av myndighetschefer. Det framgår av 1 och 21 §§ anställningsförordningen 

att det endast är beslut av myndighet under regeringen som kan överklagas till Statens 

överklagandenämnd. Regeringens anställningsbeslut bör genom europarättens utveckling 

sannolikt kunna ges domstolsprövning med stöd av rättsprövning.108 Något lagförslag om 

överklagandeförbud blev det aldrig, eftersom regeringen gjorde bedömningen att det redan 

var så enligt gällande rätt att regeringens anställningsbeslut inte kunde överklagas. För att 

                                                 
102 Se t.ex. SOU 2012:1 s. 36 
103 Se förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan och 2 § första stycket 

tredje punkten myndighetsförordningen. Se även 5 kap. 1 § första stycket högskolelagen (1992:1434). 
104 12 kap. 2 § högskoleförordningen. Se även 8 kap. 2 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 
105 4 kap. 18 § DL. 
106 5 kap. 1 § andra stycket högskolelagen, 12 kap. 5 § högskoleförordningen och 8 kap. 2 § tredje stycket 

förordningen om yrkeshögskolan. 
107 Se t.ex. Överklagandenämnden för högskolan, reg. nr 23-419-12, 2012-10-19 och reg.nr 22-2064-10, 2010-

11-29. 
108 SOU 2009:4 s. 34 och 70 ff. 
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begära rättsprövning av regeringens anställningsbeslut måste det handla om civil rättighet. 

Enligt regeringens bedömning är det knappast sannolikt att en rätt till anställning som 

myndighetschef skulle anses som en civil rättighet.109 Därtill har konstitutionsutskottet till 

uppgift att granska regeringens arbete och även anställningsbeslut av myndighetschefer. 

Befogenheten för utskottet sträcker sig till att kritisera regeringen för handläggning av ett 

visst ärende, vilket betyder att utskottet inte kan upphäva eller ändra regeringens 

anställningsbeslut.110 

 

Beslut om anställningar som fattas av riksdagens myndigheter och riksdagsförvaltningen kan i 

vissa fall överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Det är sådana beslut som fattats av 

Riksdagsförvaltningen, Riksbanken, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Vissa 

begränsningar finns dock. Några anställningar i chefsposition är undantagna och även sådana 

anställningar som är reglerade av annan lag. Frågan får inte heller röra enbart tvist om 

kollektivavtal.111 Bestämmelserna kring nämnden finns i lagen (2012:884) med instruktion för 

Riksdagens överklagandenämnd. I ett betänkande från Konstitutionsutskottet har utskottet 

bedömt att det inte finns något behov av att erbjuda domstolsprövning av Riksdagens 

överklagandenämnds beslut, eftersom nämndens sammansättning talar för att nämnden 

uppfyller de krav som bör ställas på en domstolsprövning.112 Ordinarie domare utnämns av 

regeringen, men det är Domarnämnden som bereder anställningsärendena. Domarnämnden 

lämnar förslag till regeringen (dessa förslag får inte överklagas), men regeringen är inte 

bunden av nämndens förslag.113 Beslut om antagning till notarietjänstgöring får överklagas till 

Notarienämnden.114 Antagning till notarietjänstgöring baseras enbart på formella meriter.115 

 

3.5 Uppfyller nämnderna kravet på domstolsprövning enligt EKMR? 
Kammarrätten i Stockholm fann år 2004116 att Överklagandenämnden för totalförsvaret 

(nuvarande Statens överklagandenämnd) var en sådan domstol som avses i artikel 6.1 EKMR. 

I ett till kammarrättsdomen efterföljande skadeståndsärende hos JK inhämtades yttrande från 

                                                 
109 Prop. 2009/10:56 s. 40 ff. 
110 Prop. 2009/10:56 s. 44. 
111 Se 1-3 §§ lagen [1989:186] om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och 

riksdagens myndigheter och 30 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Se även prop. 
2009/10:56 s. 10. 

112 2012/13:KU9 s. 13. 
113 Se lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. 
114 Se notarieförordningen (1990:469) och förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden. 
115 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Notarie/Vardering-av-meriter/ 
116 Kammarrätten i Stockholm, beslut 2004-03-31, mål nr 6748-03. HFD beslutade den 15 december 2006 att 

inte meddela prövningstillstånd. 
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HFD som ansåg att nämnden uppfyllde de krav som ställdes på en domstol enligt EKMR. JK 

delade förvaltningsdomstolarnas bedömning.117  

 

EU-domstolen prövade huruvida Överklagandenämnden för högskolan var en sådan domstol i 

den mening som avses i artikel 267 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) 

som fick göra en begäran om förhandsavgörande från domstolen. Ett antal omständigheter 

skulle beaktas, nämligen om organet är upprättat enligt lag, om det är av stadigvarande 

karaktär, om dess jurisdiktion är av tvingande art, om förfarandet är kontradiktoriskt, om 

organet tillämpar rättsregler samt om det har en oberoende ställning. EU-domstolen fann att 

nämnden var en sådan domstol som avsågs i artikel 267 EUF.118 För att en nämnd ska kunna 

ses som en domstol enligt Europadomstolens praxis ska en se till faktorer som hur 

ledamöterna tillsätts, vilka villkor som gäller för deras tjänstgöring och vilka garantier som 

finns mot påverkan utifrån varit avgörande för om organet kan anses vara en domstol. Vidare 

ska en domstol vara oberoende i förhållande till regeringen och till parterna i målet.119 

 

Tidigare har bedömts att liknande nämnder är domstolar i EKMR:s mening. Europadomstolen 

fann att Brottskadenämnden120 var en sådan domstol och HFD har på samma sätt funnit att 

Resegarantinämnden121 och Överklagandenämnden för studiestöd122 även är det. Både HD 

och HFD har funnit att Presstödsnämnden är en domstol i EKMR:s mening.123 Både Statens 

överklagandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan har den uppbyggnad som 

övriga nämnder som bedömts vara domstolar i EKMR:s mening. Bl.a. att ordföranden samt 

vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare och att ingen myndighet får 

bestämma hur nämnden ska döma i ett visst fall enligt 12 kap. 2 § RF. Allt talar därför att 

överklagandenämnderna är sådana att de enligt EKMR:s mening är domstolar. 

  

                                                 
117 JK dnr 762-10-40. 
118 Mål C-407/98. 
119 HFD, dom 2015-03-17, mål nr 4160-14. 
120 Europadomstolens avgörande den 1 juli 1997 i målet Rolf Gustafson mot Sverige. 
121 RÅ 2002 ref. 104. 
122 HFD, dom 2015-03-17, mål nr 4160-14. 
123 NJA 2002 s. 288 och RÅ 2004 ref. 122. 
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4 Att överklaga anställningsbeslut i kommun och 
landsting 

 

4.1 Bakgrund 
Laglighetsprövning, eller kommunalbesvär124 som det tidigare hette, kan härledas tillbaka till 

1862 års kommunalförordningar och landstingförordning. Reglerna om laglighetsprövning 

har i stort inte varit föremål för några större förändringar genom åren.125 Ursprungligen tog 

reglerna om laglighetsprövning endast sikte på beslut av kommunalfullmäktige eller 

kommunalstämma, men formades därefter i viss likhet med reglerna om klandertalan mot 

bolags- och föreningsstämmobeslut i den associationsrättsliga lagstiftningen.126 

 

Innan den nya KL trädde i kraft den 1 januari 1992 var det möjligt för kommuner och 

landsting att inrätta besvärsnämnder som gjorde en lämplighetsprövning i ärenden om 

kommunal eller landstingskommunal anställning. Denna bestämmelse infördes i 1953 års 

kommunallag (1953:753) och 1954 års landstingslag (1954:319). Klagoformen var fakultativ, 

dvs. inte obligatorisk att införa, och var det första steget innan laglighetsprövning. Denna 

prövningsform var utsträckt även till personer som inte var kommunalmedlemmar.127 Om den 

klagande var kommunmedlem fick hen även begära laglighetsprövning av besvärsnämndens 

beslut. Nämnden hade som uppgift att göra en meritbedömning och även kontrollera de 

grunder som klaganden anfört som skulle kunna ligga till grund för laglighetsprövning.128 

Bestämmelsen fanns senast i 7 kap. 3 § kommunallagen (1977:179). Besvärsnämnden skulle 

göra en fullständig omprövning av det överklagade beslutet på liknande sätt som vid 

förvaltningsbesvär.129 Besvärsnämnderna var inte ett hinder mot att tvister om anställning av 

kommunal eller landstingskommunal anställning prövades både av nämnden och som en 

arbetstvist. Men det var inte möjligt med laglighetsprövning samtidigt som prövning av 

arbetstvist.130  

 

Kommunalbesvärskommittén föreslog flera förändringar i kommunallagen (1977:179), bl.a. 

att fullmäktige fick utse en särskild nämnd, meritprövningsnämnd, som skulle pröva sökandes 

                                                 
124 Prop. 1990/91:117 s. 133. 
125 SOU 1974:99 s. 63 ff., SOU 1978:84 s. 25 och 28 ff., prop. 1979/80:105 s. 20 och prop. 1990/91:117 s. 6 ff. 
126 SOU 1982:41 s. 113. 
127 SOU 1978:84 s. 29. 
128 Jmf RRK R78 2:16. 
129 SOU 1982:41 s. 119. 
130 RÅ Ab 436/81 och prop. 1986/87:84 s. 18. 
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meriter för anställning. Nämnden var i många avseende lik den besvärsnämnd som redan 

fanns. Fann meritprövningsnämnden att den klagande var mer meriterad än den som anställts 

genom beslutet, fick nämnden upphäva beslutet. Det beslutet fick inte överklagas. Kommunen 

eller landstinget fick fatta nytt beslut om anställning. Kommittén motiverade förslaget bl.a. 

med att det utan nämnden inte gick att säkerställa en omprövningsmöjlighet rörande 

meritvärderingsfrågor i anställningsfrågor. Med ett särskilt författningsreglerat institut för 

omprövning blev det villkorat att anställningsbeslutet fick omprövas. Saken hamnade därmed 

i ett annat läge arbetsrättsligt sett.131 Något förslag av detta slag blev det inte. 

 

Möjligheten till att inrätta besvärsnämnder togs bort i samband med nya KL. Runt 30 

kommuner hade utnyttjat möjligheten till att inrätta besvärsnämnd. På landstingssidan hade 

det varit vanligare, men tendensen blev att allt fler landsting avskaffade sina besvärsnämnder. 

Regeringen menade att 1970-talets arbetsrättsliga lagstiftning hade satt besvärsnämnderna i en 

ny situation. I de viktigaste delarna tillämpades samma lagregler på såväl den kommunala 

som den privata sektorn. Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) medgav 

i viss mån förhandlingsskyldighet vid beslut i anställningsärenden, en möjlighet som saknades 

när besvärsnämnderna infördes. I motsats vad som gäller på den statliga sektorn var det 

möjligt att i kollektivavtal reglera förutsättningarna för kommunal anställning. Fanns behov 

av normering av t.ex. meritvärdering ansåg regeringen att det kunde lämnas över till 

arbetsmarknadens parter. Slutsatsen blev att besvärsnämnderna togs bort.132 

 

4.2 Överklagande av anställningsbeslut i kommun och landsting 
Vad som sägs om kommuner i denna text gäller även för landsting och kommunalförbund. 

Kommuner måste vid beslut om anställning iaktta saklighet och opartiskhet enligt 1 kap. 9 § 

RF. Det finns inget annat sätt att angripa sådana beslut än genom laglighetsprövning.133 Att 

kommuner är bundna av 1 kap. 9 § RF har t.ex. AD och JO ansett.134 I utredningen SOU 

2015:24 har föreslagits att kravet i 1 kap. 9 § RF även ska framgå av en ny kommunallag.135  

 

Laglighetsprövning innebär att domstol kontrollerar lagligheten i ett beslut, inte lämpligheten 

i beslutet. Processramen bestäms av de omständigheter som den klagande för fram före 

                                                 
131 SOU 1982:41 s. 21 och 259 ff. 
132 Prop. 1990/91:117 s. 137 f. 
133 Se t.ex. prop. 1997/98:179 s. 25. 
134 Se AD 1985 nr 129 och JO 2012/13 s 428. 
135 SOU 2015:24 s. 35 f. och 323. 
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klagotidens utgång, tre veckor efter att beslutet har anslagits. Domstol får inte utfärda 

kompletteringsföreläggande enligt 5 § FPL och regeln om reformatio in melius136 i 29 § FPL 

tillämpas inte i denna process.137 Processföringen i mål om laglighetsprövning är överlämnad 

åt parterna och grundregeln är att parterna måste styrka sina påståenden. I praktiken innebär 

det att klaganden, som startat och för processen, är den som har mest att förlora på denna 

grund. I vissa fall kan klagandens påståenden göra att bevisbördan flyttas över till 

kommunen.138 Den som i en viss kommun är kommunmedlem kan begära laglighetsprövning. 

Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egendom eller ska betala 

kommunalskatt i kommunen. Medlem av landsting är den som är medlem av en kommun 

inom ett landsting.139 Prövningen sker hos förvaltningsrätten140 vars beslut kan överklagas till 

kammarrätten och därefter HFD. I båda de sista instanserna krävs prövningstillstånd för att 

domstolen ska ta upp överklagandet.141 

 

Det finns fyra grunder för att ett kommunalt anställningsbeslut ska upphävas med stöd av 

laglighetsprövning. Oberoende av vilken prövningsgrund den klagande åberopar är det upp 

till domstolen att bestämma vilken grund det handlar om. Det är en så kallad 

handlingsregel.142 Det ska påpekas att ett beslut inte behöver upphävas om felet saknat 

betydelse för ärendets utgång eller att beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av 

senare inträffade förhållanden.143 Den första grunden är att beslutet inte har tillkommit laga 

ordning. Det kan handla om formfel av olika slag, t.ex. röra sig om jäv, bristande beredning i 

fullmäktige, felaktiga kallelser eller felaktiga omröstningar.144 Den andra grunden är att 

beslutet inte hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, dvs. att 

kommunen överskrider den kommunala kompetensen.145 Den tredje grunden är att det organ 

som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, t.ex. att principerna för 

kompetensfördelning mellan fullmäktige och nämnderna inte har iakttagits. Den fjärde och 

sista grunden är att beslutet strider mot lag eller annan författning. Den sista grunden verkar 

vara framgångsrik när det gäller anställningsbeslut av lärare. Skollagstiftningen ställer 

                                                 
136 Ändring till det bättre för enskild utan yrkande. 
137 FT 1992 s. 572. 
138 SOU 1978:84 s. 68. 
139 1 kap. 4 § och 10 kap. 1 § KL samt prop. 1990/91:117 s. 25. 
140 10 kap. 5 § KL. 
141 10 kap. 13 § KL och 33 § FPL. 
142 Prop. 1990/91:117 s. 225. 
143 10 kap. 9 § KL. 
144 SOU 1982:41 s. 132 ff. 
145 SOU 1982:41 s. 162. 
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speciella krav på vilka kommunerna får anställa, vilket har gör att det finns ett antal 

avgöranden när kammarrätter och HFD har upphävt beslutet på den grunden att 

anställningsbeslutet har stridit mot skollagstiftningen.146 Även i andra fall när det finns 

speciallagstiftning kan det finnas grund för upphävande av anställningsbeslut med stöd av 

laglighetsprövning, som t.ex. på hälso- och sjukvårdens område.147 

 

HFD har prövat ett stort antal mål som rör laglighetsprövning av anställningsbeslut. Fram till 

1 januari 1981 fanns det inget krav på prövningstillstånd i högsta instans.148 Nästan alla 

domar som finns från HFD vad gäller laglighetsprövning av anställningsbeslut är avslag med i 

princip samma motivering, att klaganden inte visat att beslutet varit olagligt.149 Det är med 

andra väldigt svårt att få rätt i denna typ av mål och de få gånger i sammanhanget den 

klagande fått rätt är när det gäller anställningar som är styrda av speciallagstiftning.150 

 

Bifaller domstolen överklagandet ska beslutet upphävas helt och inget nytt beslut ska sättas i 

dess ställe.151 Det finns dock vissa möjligheter att upphäva ett beslut partiellt152, även om det 

sannolikt inte skulle vara aktuellt gällande ett anställningsbeslut. Slutsatsen blir att ett 

anställningsbeslut bara kan upphävas, någon annan kan aldrig bli anställd genom 

laglighetsprövning. Ett av förvaltningsrätten, eller kammarrätten för den delen, upphävt beslut 

kan dessutom överklagas av kommunen och samtliga kommunmedlemmar153 . De 

extraordinära rättsmedlen resning och återställande av försutten tid är, även om det är 

ovanligt, tillämpliga i mål om laglighetsprövning.154 

 

                                                 
146 RÅ Ab 87/78, RÅ Ab 88/78 och RÅ Ab 91/78. Se även Kammarrätten i Sundsvall: dom 2004-12-22, mål nr 

2801-02, dom 2004-06-14, mål nr 2762-02, dom 2008-04-09, mål nr 700-07, dom 2009-03-04, mål nr 3092-
07 och dom 2010-08-19, mål nr 1831-09 samt Kammarrätten i Göteborg: dom 2008-02-27, mål 4103-07 och 
dom 2011-11-21, mål 1144-11. 

147 RÅ 1994 not. 515. 
148 Prop. 1979/80:105 s. 1. 
149 Se t.ex. RÅ Ab 48/78, RÅ Ab 502/78, RÅ Ab 60/79, RÅ Ab 238/79, RÅ Ab 246/79, RÅ Ab 8/80, RÅ Ab 

217/80, RÅ Ab 235/80, RÅ Ab 295/80, RÅ Ab 371/80, RÅ Ab 448/80, RÅ Ab 460/80, RÅ Ab 10/81, RÅ 
Ab 63/81, RÅ Ab 66/81, RÅ Ab 186/81, RÅ Ab 298/81, RÅ Ab 436/81, RÅ Ab 462/81 och RÅ Ab 14/82. 

150 För generell statistik, se avsnitt 2.3 i uppsatsen. 
151 Se 10 kap. KL och prop. 1990/01:117 s. 131 ff. 
152 Se RÅ 1928 ref. 65 och RÅ83 2:32. 
153 10 kap. 14 § andra och tredje stycket KL. 
154 Se RÅ 1988 not. 87 och RÅ 1995 ref. 57. 
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4.3 Uppfyller laglighetsprövning kravet på domstolsprövning enligt 
EKMR? 

Den förvaltningspolitiska kommissionen ansåg att det framgår av förarbetena, HFD:s praxis 

och doktrinen att rättsprövning ska anses uppfylla EKMR:s krav på domstolsprövning, krav 

som är mer långtgående än den laglighetsprövning som finns i kommunalbesvärsprocessen.155  

 

I rättsfallet NJA 1993 s. 653 gjorde justitierådet Hans Danelius ett särskilt yttrande. 

”Frågan huruvida en laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen (1991:900) är 
tillräcklig för att uppfylla konventionens krav i detta hänseende kan knappast besvaras 
generellt. Svaret blir framför allt beroende av vad slags tvist som föreligger i det 
enskilda fallet. Gäller tvisten en rättslig fråga, som kan avgöras inom ramen för en 
laglighetsprövning, måste en sådan prövning anses uppfylla konventionens krav. 
Problem i förhållande till konventionen uppkommer däremot om tvisten innefattar 
element som inte kan överprövas inom ramen för en laglighetsprövning.” 

 

Frågan om laglighetsprövning är ett tillräckligt rättsmedel enligt artikel 6.1 EKMR är svår att 

besvara. Europadomstolen har inte prövat frågan. I äldre rättsfall har regeringen argumenterat 

att så är fallet, men tycks inte längre argumentera för den linjen. Även om laglighetsprövning 

skulle vara ett tillräckligt rättsmedel är det inte säkert att den person som anställningsbeslutet 

berör har klagorätt.156  

                                                 
155 SOU 1997:57 s. 111. 
156 Jmf Södergren s. 200 ff. 
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5 Andra sätt att angripa offentliga anställningsbes lut 
 

5.1 Arbetsrättsliga mål om diskriminering av arbetssökande 
DL trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte flera lagar, bl.a. lagen (1999:132) om förbud 

mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Lagen innehåller förbud mot 

diskriminering på sju olika grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. 

Lagen genomför flera EU-direktiv. Direktiven och den praxis som ges av EU-domstolen på 

området ska beaktas vid tolkning av DL. Även internationella konventioner finns. 

Utformningen av lagen har i stor utsträckning skett med beaktande av de tidigare 

diskrimineringslagarna. Förarbetena till de äldre lagarna och äldre rättsfall kan fortfarande 

vara aktuella, förutsatt att hänsyn tas till den successiva förändring som har skett på 

området.157 

 

Arbetssökande skyddas av förbudet mot diskriminering i arbetslivet enligt 2 kap. 1 § första 

stycket andra punkten DL. Skyddet för arbetssökande gäller under hela anställningsprocessen, 

dvs. till anställningsbeslut och alla åtgärder eller underlåtenheter som har hänt innan dess.158 

T.ex. kan underlåtenhet att kalla en arbetssökande till intervju 159  eller att avbryta ett 

rekryteringsförfarande160  angripas genom en diskrimineringstvist. Enligt förarbetena är 

arbetssökande sådan som på ett tydligt sätt gett sig tillkänna att hen sökt en anställning.161  

 

I DL ingår sex olika former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 

bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. 

Direkt diskriminering162 innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det är tre 

kriterier som ska vara uppfyllda, missgynnande, jämförelse och orsakssamband. 

Missgynnandet består i att en arbetssökande hamnar i ett sämre läge, t.ex. att arbetssökanden 

inte blir kallad till en intervju eller blir erbjuden en anställning. Jämförelsen går ut på att ställa 

arbetssökandes meriter mot varandra. Är det fråga om en ensam arbetssökande saknar det 

                                                 
157 Fransson, s. 17, 23 f. och 55.  
158 Jmf mål C-116/94.  
159 AD 2003 nr 58. 
160 AD 2005 nr 3. 
161 Prop. 2007/08:95 s. 135. 
162 1 kap. 4 § DL första punkten. 
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betydelse hur andra vid en jämförelse skulle ha behandlats163. Det som kan bli avgörande är 

om den arbetssökande varit i en jämförbar situation med den person som fått anställningen 

eller om det är på ett tidigare stadium, de personer som kallades till intervju. Bedömningen 

blir liknande den prövning överklagandenämnderna gör, dvs. jämförelse av meriter i form av 

utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet.164 Arbetssökanden måste visa sina meriter, 

det är inte arbetsgivarens ansvar.165  Därefter krävs det ett orsaksamband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Det är tillräckligt att diskrimineringsgrunden är 

en av flera orsaker till behandlingen för att diskriminering ska föreligga. Arbetsgivaren måste 

dock ha känt till diskrimineringsgrunden166. Det behöver t.ex. inte nödvändigtvis vara den 

arbetssökandes egna etniska tillhörighet, utan diskriminering kan innefatta av att make tagit 

sin makas efternamn.167 

 

Indirekt diskriminering168  innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan 

komma att särskilt missgynna personer med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, såvida 

inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Precis som med direkt 

diskriminering är missgynnande, jämförelse och orsakssamband avgörande kriterier för att 

indirekt diskriminering ska föreligga. Det ska dessutom göras en intresseavvägning. Indirekt 

diskriminering har t.ex. utgjorts av krav på en viss kroppslängd169 och vissa språkkrav170 samt 

missgynnande på grund av graviditet171. Regeln är inte oinskränkt, utan en intresseavvägning 

ska göras. Villkoret är att åtgärden har ett berättigat syfte och att de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, dvs. är proportionella. I förarbetena har t.ex. 

verksamhetsbehov nämnts som ett berättigat syfte.172 Bristande tillgänglighet är en ny 

diskrimeringsgrund utan praxis för arbetssökande. I samband med att den grunden togs in i 

DL togs bestämmelsen om skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i arbetslivet bort.173 Av 

tidigare praxis kan nämnas AD 2010 nr 13, där AD fann att det inte var skäligt att 

                                                 
163 AD 2011 nr 2. 
164 Se t.ex. AD 2004 nr 44 och AD 2010 nr 91. 
165 Se t.ex. AD 2005 nr 126 och AD 2009 nr 11. 
166 Se t.ex. AD 2002 nr 128, AD 2003 nr 55, AD 2003 nr 58 och AD 2011 nr 2.  
167 Prop. 2007/08:95 s. 98 ff. och 488 f. samt prop. 2013/14:198 s. 27 ff. 
168 1 kap. 4 § andra punkten. 
169 AD 2005 nr 87. 
170 Se t.ex. AD 2002 nr 128, AD 2005 nr 3, AD 2005 nr 98 och AD 2008 nr 47. 
171 Se t.ex. AD 2002 nr 45, AD 2011 nr 23, AD 2013 nr 74 och AD 2014 nr 19. 
172 Prop. 2007/08:95 s. 101 ff. och 491 samt prop. 2013/14:198 s. 30 f. 
173 Prop. 2013/14:198 74 f. 
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myndigheten skulle vidtagit de stöd- och anpassningsåtgärder som skulle medföra att 

arbetssökanden kom i en jämförbar situation som följde av ett gravt synfel. Det innebar att 

arbetssökanden inte hade sakliga förutsättningar för tjänsten. Övriga former av diskriminering 

är inte lika vanliga vad avser arbetssökande.  

 

Därtill får en arbetsgivare enligt 16 § första stycket första punkten föräldraledighetslagen 

(1995:584) inte missgynna en arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledighet 

när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till 

anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet. Missgynnande 

ska tolkas på samma sätt som i DL.174  Vid ett anställningsförfarande kan även 

diskrimineringsreglerna i lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning komma ifråga. 

 

Diskrimineringstvister prövas enligt LRA175 , vilket innebär att det är tingsrätt eller 

Arbetsdomstolen som kan vara behörig domstol. Följden som är möjlig för arbetssökande 

enligt 5 kap. 1 § DL är diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd. Enligt 22 § 

föräldraledighetslagen och 7 § lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren betala 

skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. 

Arbetssökande som inte har fått en anställning kan aldrig begära att ett anställningsavtal 

upphävs, utan detta kan endast ske för statliga tjänster genom överklagandenämnderna.176 

 

5.2 Mål om skadestånd i allmän domstol och hos JK 
Arbetssökande kan yrka skadestånd för felaktig behandling i ett anställningsärende och kan 

göra så genom process i allmän domstol eller begäran hos JK. Skadeståndet kan grunda sig på 

skadeståndslagen (1972:207) eller EKMR. Det som blir aktuellt är rena förmögenhetsskador, 

kränkningsersättning och konventionskränkningar.177 

 

En förvaltningsdomstol upphävde ett anställningsbeslut som överklagats genom 

laglighetsprövning eftersom kommunen hade anställt en obehörig lärare. Den person som var 

                                                 
174 Jmf prop. 2005/06:185 s. 81. Se även AD 2011 nr 2, AD 2011 nr 23, AD 2013 nr 74 och AD 2014 nr 19. 
175 6 kap. 1 § DL, 23 § föräldraledighetslagen och 8 § lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande 

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 
176 Fransson s. 514. 
177 SOU 2010:87 s. 76 ff. och 119 f. Jmf t.ex. NJA 2007 s. 295. 
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den enda behöriga sökanden, men som inte fick tjänsten, vände sig efter upphävandet till 

allmän domstol med yrkande om skadestånd. Frågan togs upp i avgörandet NJA 2008 s. 990 

och HD prövade om kommunen var skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen. 

HD menade att det är ett mycket begränsat utrymme för att en kommun ska kunna bli skyldig 

att ersätta förmögenhetsskada för en arbetssökande som felaktigt förbigåtts i ett 

anställningsärende. För att skadestånd ska komma ifråga måste beslutet tillkommit på grund 

av ett grovt fel i proceduren eller bero på att ovidkommande hänsyn har tagits och att det står 

alldeles klart att den arbetssökande skulle ha anställts om felet inte hade förekommit. Något 

sådant fel fanns inte. Inte heller finns rätt för den enda behöriga sökanden att få en kommunal 

anställning. Utifrån HD:s dom framstår det som klart att det är väldigt svårt att kunna få ett 

skadestånd på den grund att en arbetssökande blivit åsidosatt vid ett kommunalt 

anställningsförfarande. 

 

Även hos JK kan enskilda yrka skadestånd för vad de anser är felaktig hantering av 

anställningsärenden. Som framgår i avsnitt 3.5 i uppsatsen har JK bedömt att 

Överklagandenämnden för totalförsvaret uppfyller kraven i artikel 6.1 EKMR och att EKMR 

på denna grund inte kunde ge skadestånd. I samma ärende fann JK att det inte heller fanns 

skäl att utge skadestånd med stöd av artikel 13 EKMR, som säger att konventionsstaterna ska 

tillhandahålla effektiva rättsmedel för prövning av påstådda konventionskränkningar.178 I ett 

tidigare ärende hos JK yrkade en arbetssökande skadestånd för att hen inte blivit anställd hos 

Fiskeriverket. Anställningsbeslutet hade överklagats till regeringen som avslagit 

överklagandet. JK gjorde en granskning av ärendet från skadeståndsrättslig synpunkt, där JK 

fann att Fiskeriverkets anställningsbeslut hade grundats på de sakliga kriterierna förtjänst och 

skicklighet. Eftersom Fiskeriverket inte handlat vare sig felaktigt eller försumligt vid 

anställningsförfarandet saknades grund för skadestånd.179 

 

5.3 Beslut av JO 
JO prövar huvudsakligen om statliga eller kommunala myndigheter i sin verksamhet följer 

gällande lagstiftning när det gäller den formella ärendehandläggningen. Eftersom JO uttalat 

att rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på det kommunala området är av 

rent privaträttslig karaktär prövar JO vanligtvis inte sådana förhållanden.180 När det gäller 

                                                 
178 JK dnr 762-10-40. 
179 JK dnr 2332-07-40. 
180 JO 2004/05 s 353. 
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överklaganden av anställningsbeslut inom det statliga området har JO utdelat kritik bl.a. när 

myndigheten inte lämnat över överklagandet inom rimlig tid181 och när överklagandeinstansen 

tar för lång tid på sig att avgöra ärendet182. I det fall myndigheten inte har rättat sig efter 

överinstansens beslut om att någon annan ska erbjudas anställning har JO utdelat kritik.183 I 

besluten framgår att myndigheten efter granskning av JO har ändrat sina 

handläggningsrutiner. JO har bl.a. uttalat att när offentliga arbetsgivare offentliggjort sitt 

slutliga beslut i ett anställningsärende vinner det rättskraft och kan inte återkallas eller ändras. 

Beslut är behäftat med så kallad negativ rättskraft, vilket innebär att beslutet inte kan ändras 

den administrativa vägen utan får lösas arbetsrättsligt.184 

 

  

                                                 
181 JO 1593-2008 och JO 3431-2008. 
182 JO 1368-2008 och JO 2530-2008. 
183 JO 2005/06 s 345 och JO 2010/11 s. 275. 
184 Jmf JO 1991/92 s. 351. 
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6 Sammanfattning och diskussion 
 

6.1 Sammanfattning 
Hur anställningsavtal kommer till på den privata och den offentliga arbetsmarknaden skiljer 

sig inte nämnvärt åt, men offentliga arbetsgivares anställningsbeslut kan i de flesta fall 

överklagas till domstol. Arbetssökande, både på den privata och den offentliga 

arbetsmarknaden, som känner sig felaktigt behandlade på grund av diskriminering kan även 

gå till allmän domstol och yrka bl.a. diskrimineringsersättning. Vidare kan arbetssökande 

söka skadestånd hos JK eller allmän domstol för rena förmögenhetsskador, 

kränkningsersättning och konventionskränkningar. 

 

Anställningsbeslut kan omfatta sådana civila rättigheter som gör att det måste finnas en rätt 

till domstolsprövning enligt EKMR. Det står klart genom Europadomstolens praxis att det 

inte är alla anställningsbeslut som omfattas av bestämmelsen, men det förefaller vara så att de 

flesta anställningsbeslut ändå gör det. De flesta statliga anställningsbeslut kan överklagas till 

olika överklagandenämnder av alla arbetssökanden som har fått ett beslut som gått emot dem. 

Dessa nämnder är att anse som domstolar i EKMR:s mening och de uppfyller därför kravet på 

rätt till domstolsprövning. Nämnderna gör en fullständig överprövning av myndighetens 

beslut och utgår i sin bedömning ifrån kraven på saklighet och opartiskhet. Nämnderna kan 

besluta att den arbetssökande som klagar istället ska erbjudas anställningen. Arbetssökande 

kan i praktiken begära rättsprövning av regeringens beslut hos HFD, men det är tveksamt om 

regeringen fortfarande tar några anställningsbeslut som omfattar civila rättigheter. 

Anställningsbeslut hos kommuner och landsting kan överklagas genom laglighetsprövning 

och en sådan prövning omfattar endast lagligheten av beslutet. Det är således inte en 

fullständig överprövning av anställningsbeslutet, utan endast en begränsad sådan, som endast 

kan leda till att beslutet upphävs eller inte. Laglighetsprövning kan begäras av alla 

kommunmedlemmar och situationen kan därmed uppstå att den beslutet berör inte omfattas av 

kretsen klagoberättigade. Med hänsyn till detta och att det är en begränsad rättslig prövning är 

det tveksamt om laglighetsprövning uppfyller kravet på domstolsprövning enligt EKMR. 

Även om anställningsbeslut vunnit laga kraft finns det genom de extraordinära rättsmedlen 

resning och återställande försutten tid vissa gånger möjlighet att trots allt pröva beslutet. 

 

Arbetssökande har även andra vägar att gå för att angripa ett anställningsbeslut. Är det fråga 

om diskriminering kan arbetssökande yrka diskrimineringsersättning och annat skadestånd 
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hos tingsrätten eller Arbetsdomstolen. Det ska då anmärkas att förs process enligt LRA är 

arbetssökanden förhindrad att överklaga beslutet administrativt. Överklagandenämnderna är 

inte förhindrade att ta upp överklaganden som skulle kunna vara en diskrimineringstvist, men 

fortfarande gäller att dubbla processer inte får föras. Vidare kan arbetssökande på andra 

grunder söka skadestånd för utebliven anställning eller dylikt, antingen hos JK eller allmän 

domstol. Ett annat sätt för upprättelse är att vända sig till JO för granskning av ärendet. JO 

kan utdela kritik och offentliga instanser rättar sig nästan alltid efter den kritik som ges. Det 

kan även finnas vissa andra möjligheter till arbetsrättslig prövning, t.ex. fråga om 

företrädesrätt. 

 

Nedan följer ett flödesschema som visar på vilka möjligheter en arbetssökande har för att på 

olika sätt överpröva en offentlig arbetsgivares beslut om anställning. 

 

 
 

6.2 Diskussion 
En anställning som sökts av flera personer kommer alltid att leda till att arbetsgivarens val att 

anställa en viss person föranleder att andra väljs bort. Det står genom uppsatsen klart att 

arbetssökandena i olika utsträckning har en rad olika möjligheter att överklaga eller angripa 

offentliga arbetsgivares anställningsbeslut. De administrativa möjligheterna till överklagande 
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styrs av lagar, förordningar och EKMR. Diskrimineringsreglerna, övriga arbetsrättsliga regler 

och kritik från tillsynsorganen JO och JK möjliggör ett annat sätt att angripa offentliga 

anställningar. Den fria anställningsrätten är genom dessa olika möjligheter behäftad med en 

rad begränsningar. 

 

Bedömningsgrunderna vid anställning hos offentliga arbetsgivare är i princip lika oberoende 

av vilken arbetsgivare det är, även om det är olika regler som reglerar prövningen. Den 

prövning av statliga anställningsbeslut som finns tillgänglig för arbetssökande genom 

överklagandenämnderna uppfyller rätten till en bedömning enligt grundlagens krav på 

saklighet och opartiskhet. Överklagandenämnderna har enbart att utgå ifrån de arbetssökandes 

meriter och vad som i övrigt framgår av ansökningsförfarandet. Anställningsbeslut som 

prövas genom laglighetsprövning kan inte alls sägas omfatta en prövning av saklighet och 

opartiskhet, eftersom det inte är fråga om en lämplighetsbedömning. Givetvis förutsätts att 

även dessa offentliga arbetsgivare gör sina överväganden kring anställning utifrån 

objektivitetsprincipen, men med den begränsade möjligheten till överklagande som finns kan 

inte garanteras att det alltid är så. Det är en fråga om rättssäkerhet. De övriga möjligheter som 

finns till angripande av tillsättningsbeslut kan i vissa fall komplettera dessa brister. Att inte 

bygga sitt anställningsbeslut på diskriminering får anses vara sådan saklig grund som framgår 

av grundlagen. Författarens uppfattning är att trots dessa möjligheter kan laglighetsprövning 

inte vara ett tillräckligt rättsmedel för att garantera att endast sakliga grunder ligger till grund 

för en anställning. 

 

Laglighetsprövning är dessutom ett ofördelaktigt rättsmedel för arbetssökande. Dels på grund 

av den begränsade prövningen, dels på grund av att bevisbördan i princip fullständigt ligger 

hos den arbetssökande och dels på grund av ett beslut bara kan upphävas och inte ersättas med 

ett nytt anställningsbeslut. Dessutom är det inte alla gånger möjligt för en arbetssökande att 

överklaga, om rätt kommunmedlemskap inte är uppfyllt. Överklagandenämnderna gör en 

lämplighetsprövning utifrån det material myndigheten har haft och beslutar oftast vid bifall att 

den klagande ska anställas. Statistik visar att det är få ärenden som ändras hos 

överklagandenämnderna. Det kan bero på flera saker. Å ena sidan kan det bero på att 

myndigheternas anställningsbeslut nästan alltid är korrekta på det sätt att myndigheterna följer 

de regler som finns. Å andra sidan kan det bero på att prövningen av sakliga skäl omfattar en 

stor dos skönsmässighet, eftersom det är en jämförelse mellan olika personers meriter som 

inte är statisk. Nu finns det ingen statistik framtagen på hur ofta anställningsbeslut vare sig 
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överklagas eller ändras genom laglighetsprövning, men den statistik som finns tillgänglig 

visar på att det är väldigt svårt att få till stånd en ändring av ett beslut. 

 

Författarens uppfattning är att det står klart att överklagandenämnderna uppfyller de krav som 

ställs på domstolsprövning enligt EKMR. Det utifrån hur beslutsfattarna i nämnderna väljs 

och deras oberoende gentemot andra myndigheter samt den praxis som finns på området. 

Annat är det med laglighetsprövning. Själva processen sker genom en domstolsprövning, men 

domstolen gör endast en begränsad prövning.  Utifrån detta får det anses vara oklart om 

laglighetsprövning uppfyller kraven på domstolsprövning och vilka anställningsbeslut som 

skulle vara behäftade med sådana civila rättigheter som kräver domstolsprövning. Ambitionen 

från lagstiftaren behöver dock inte enbart vara att uppfylla de minimikrav som följer av 

europarätten, utan en rätt till domstolsprövning kan även öka tilltron till den offentliga 

förvaltningen. Ett antal av de anställningsbeslut de statliga överklagandenämnderna prövar är 

sådana som Europadomstolen har sagt är sådana tjänster som inte omfattas av civila 

rättigheter, t.ex. olika befattningar inom ordningsmakten. Trots detta kan i princip alla statliga 

anställningsbeslut överklagas, med vissa undantag för höga chefstjänster. Med en liknande 

möjlighet till en fullständig överprövning av kommuners och landstings anställningsbeslut 

garanteras rätten till en saklig och opartisk bedömning som följer av grundlagen och 

diskussionerna huruvida vissa befattningar kräver domstolsprövning enligt EKMR. En 

prövning som enbart baseras på objektivitetsprincipen kan idag inte garanteras då möjligheten 

till överprövning är högst begränsad. Tillsynsorganen JO och JK kan uttala kritik mot felande 

instanser, men författarens uppfattning är att trots att möjligheten till detta är viktigt är det är 

otillräckligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Författaren föreslår att rätten till överklagande av 

anställningsbeslut på det kommunala området utökas. Bestämmelser om överklagande av 

anställningsbeslut hos kommuner och landsting kan vara utformade på flera sätt. Den lösning 

som författaren i första hand förespråkar är att ledning tas av hur lagstiftningen ser ut kring de 

statliga överklagandenämnderna. En nämndmyndighet är en statlig myndighet och det kan 

argumenteras att införandet av en sådan för prövning av kommunala beslut är ett ingrepp mot 

det kommunala självbestämmandet. Redan idag finns en mängd speciallagstiftning som 

möjliggör domstolsprövning av kommunala beslut hos förvaltningsdomstol, varför en sådan 

invändning inte har bäring. Ett lagförslag skulle kunna se ut enligt följande. 

Förslag till förordning om överklagande av beslut i anställningsärenden (2016:000) 
1 § I denna förordning finns föreskrifter om överklagande av beslut i anställningsärenden för 
arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund. 
2 § Ett beslut i anställningsärende enligt 1 § får överklagas hos Överklagandenämnden för kommuner 
och landsting. Nämndens beslut får inte överklagas. 



41 
 

 
Förslag till lag (2016:000) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning 
Nuvarande lydelse 
2 § Följande föreskrifter i lagen gäller 
också arbetstagare hos kommuner, 
landsting och kommunalförbund, nämligen 
 7-7 c §§ om bisysslor, 
 23-29 §§ om arbetskonflikter, 
 38 § om interimistiskt beslut, 
 42 § första och andra styckena om vissa 
undantag från lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Föreslagen lydelse 
2 § Följande föreskrifter i lagen gäller 
också arbetstagare hos kommuner, 
landsting och kommunalförbund, nämligen 
 4 § om bedömningsgrunder vid 
anställning, 
 7-7 c §§ om bisysslor, 
 23-29 §§ om arbetskonflikter, 
 38 § om interimistiskt beslut, 
 42 § första och andra styckena om vissa 
undantag från lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och 
landsting. 
 
Förslag till förordning (2016:000) med instruktion för Överklagandenämnden för kommuner och 
landsting 
1 § Överklagandenämnden för kommuner och landsting har till uppgift att pröva överklaganden av 
beslut i anställningsärenden. 
2 § Myndigheten leds av en nämnd. Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. I den utsträckning det 
behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna. 
   Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. 
3-10 §§ Övriga bestämmelser. 

 

Reglerna om vilka som får överklaga till en sådan överklagandenämnd framgår av FL. 

Därutöver skulle laglighetsprövning inte längre vara nödvändigt, eftersom reglerna om 

laglighetsprövning är subsidiära till andra bestämmelser om överklagande. En annan 

möjlighet till lagstiftning, som är att betrakta som en mindre långtgående lösning, är att införa 

en säkerhetsventil för de fall en laglighetsprövning inte är en tillräcklig prövning, dvs. när 

anställningsbeslutet rör civila rättigheter. Modellen skulle vara reglerna om rättsprövning i 

RPL, som har bedömts uppfylla kraven på domstolsprövning i EKMR. En sådan lösning 

skulle omfatta även de personer som inte är kommunmedlemmar och som idag inte kan 

begära laglighetsprövning. Ett lagförslag skulle kunna se ut enligt följande. 

Förslag till lag om rättsprövning av anställningsbeslut hos kommuner och landsting (2016:000) 
1 § En enskild får ansöka om rättsprövning av anställningsbeslut hos kommuner och landsting som 
innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den 
europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
2 § En enskild får inte begära rättsprövning av ett anställningsbeslut om hen redan begärt 
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) av beslutet. 
3 § Förvaltningsrätten prövar ansökningar om rättsprövning. 
   Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. 
   Prövningstillstånd krävs i kammarrätten. 
4 § En ansökan om rättsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast tre veckor från dagen 
för anställningsbeslutet. 
   Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet strider mot och vilka 
omständigheter som åberopas till stöd för detta. 
5 § Om förvaltningsrätten finner att anställningsbeslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som 
sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller 
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dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Förvaltningsrätten ska, om 
det behövs, återförvisa ärendet till kommunen eller landstinget. 
   Om anställningsbeslut inte upphävs, står det fast. 
 
Förslag till lag (2016:000) om ändring i förvaltningslagen (1986:223) 
Nuvarande lydelse 
22 a § Beslut överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte 
beslut i anställningsärenden och beslut i 
ärenden som avses i 20 § första stycket 5. 

 

Föreslagen lydelse 
22 a § Beslut överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte 
beslut i anställningsärenden, om inte annat 
framgår av lagen om rättsprövning av 
anställningsbeslut hos kommuner och 
landsting (2016:000), och beslut i ärenden 
som avses i 20 § första stycket 5. 

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till 
kammarrätten. 

 

Det finns en del gränsdragningsproblem med denna lösning som skulle behöva ses över. Men 

en sådan lösning skulle kunna garantera domstolsprövning i det fall anställningsbeslutet rör en 

prövning av den enskildes civila rättigheter. Är det fråga om att arbetsgivaren inte har följt 

kravet i 1 kap. 9 § RF på saklighet och opartiskhet, kan den enskilde åberopa att 

anställningsbeslutet strider mot denna rättsregel. Ett tredje sätt är att återinföra de kommunala 

besvärsnämnderna och göra dessa obligatoriska. En sådan lösning är inte att föredra, eftersom 

besvärsnämnderna som sådana inte skulle kunna uppfylla kravet på domstolsprövning i 

EKMR. En besvärsnämnd skulle ändå kunna överpröva anställningsbeslut hos kommuner och 

landsting och göra det utifrån reglerna om saklighet och opartiskhet. Det skulle kunna likna 

den prövning som görs i de statliga överklagandenämnderna. Ett lagförslag skulle kunna se ut 

enligt följande. 

Förslag till lag (2016:000) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
10 kap. 1 a § Fullmäktige ska utse en särskild nämnd, besvärsnämnden, med uppgift att pröva 
överklagande av styrelsens, någon annan nämnds, ett partssammansatt organs eller revisorernas 
beslut om anställning av en kommunal eller landstingskommunal tjänst, om beslutet annars skulle ha 
överklagats enligt 1 §. Bestämmelserna i 13-17, 20, 26 och 29 §§ förvaltningslagen (1986:223) 
tillämpas i ärenden hos besvärsnämnden. 
    Besvärsnämnden ska pröva om överklagat anställningsbeslut uppfyller kraven i 1 kap. 9 § 
regeringsformen. 
    Den som är missnöjd med ett beslut som avses i första stycket får överklaga beslutet hos nämnden 
inom tre veckor. Skrivelsen med överklagandet ges in till nämnden. 
    Beträffande klagomål över besvärsnämnds beslut tillämpas bestämmelserna i 1 § på motsvarande 
sätt. Till stöd för sådana besvär får dessutom åberopas att det hos besvärsnämnden överklagade 
beslutet är oriktigt på någon sådan grund som sägs i 1 §. 

 

Författarens uppfattning är att de regler som finns, inte fullt ut garanterar alla arbetssökandes 

rätt till en prövning enligt grundlagens krav på saklighet och opartiskhet samt att de 

möjligheter som finns till överklagande inte alltid uppfyller rätten till domstolsprövning enligt 

EKMR. De förslag som författaren har lagt kan ändra på detta och göra att prövningen blir 

mer rättssäker för alla arbetssökande. 
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Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd 
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
Lag (1994:260) om offentlig anställning 
Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut 
Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 
Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare 
Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och 
riksdagens myndigheter 
Landstingslag (1954:319) 
Myndighetsförordning (2007:515) 
Notarieförordning (1990:469) 
Regeringsform 
Rättegångsbalk 
Skadeståndslag (1972:207) 
Verksförordning (1995:1322) 
 
Justitiekanslern 
JK 2004-06-08 dnr 1143-04-80, Remissyttrande över betänkandet (SOU 2004:23) Från 
verksförordning till myndighetsförordning 
JK dnr 2332-07-40 
JK dnr 762-10-40 
 
Justitieombudsmannen 
JO 1980/81 s 446 
JO 1991/92 s. 351 
JO 2004/05 s 353 
JO 2005/06 s 345 

JO 1368-2008 
JO 1593-2008 
JO 2530-2008 
JO 3431-2008  

JO 2010/11 s. 275 
JO 2012/13 s 428 
JO 2013/14 s 334 
 

 
Övrigt 
Värdering av meriter, Domstolsverket 
[http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-
Domstolar/Notarie/Vardering-av-meriter/] Hämtad 2015-05-28 
Verksamhetsredogörelse för Överklagandenämnden för totalförsvaret år 2007 
Verksamhetsredogörelser för Statens överklagandenämnd för åren 2008-2014 
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Bilaga – Rättsfall och beslut 
 
I denna bilaga redogörs i korthet för olika rättsfall och beslut som har legat till grund för 
uppsatsen. En del av dessa har berörts i uppsatsen, andra inte. 
 
Administrativa beslut 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 06/0035 m.fl., 2007-02-22, FOI, Analytiker 
Annonsen var formulerad på sådant sätt att den lämnade öppet för personer med olika utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet att söka anställningen. Nämnden fann att de två klagande på sakliga grunder var mer 
meriterade än flera av de personer som fått anställning. Två av dessa anställningsbeslut upphävdes och de 
klagande borde ha erbjudits anställning. Vad FOI anfört om de klagandens personliga egenskaper hade inte 
dokumenterats och lämnades därför utan avseende. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0014, 2007-04-26, Kriminalvården, Lärare 
Den person som fått anställning saknade behörighet på gymnasienivå för vuxenutbildning, vilket den klagande 
hade. Nämnden upphävde anställningsbeslutet och lämnade över ärendet till Kriminalvården för åtgärd. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0034, 2007-06-05, Försvarsmakten, Läkarsekreterare 
Nämnden fann att den klagande hade större skicklighet för befattningen än den som fått anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och ärendet överlämnades till Försvarsmakten för åtgärd. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0368, 2007-09-26, Kriminalvården, Kansliassistent 
Nämnden fann att den klagande hade större skicklighet för befattningen än den som fått anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och ärendet överlämnades till Kriminalvården för åtgärd. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0406, 2007-10-03, Brottsförebyggande rådet, Handläggare 
Nämnden fann att den klagandes meriter i högre grad motsvarade platsannonsens krav än den som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och ärendet överlämnades till Brottsförebyggande rådet för 
åtgärd. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0416, 2007-09-19, Diskrimineringsombudsmannen, Strateg 
Nämnden fann att den klagandes meriter bättre motsvarade platsannonsens krav än den som fått anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Överklagandenämnden för totalförsvaret, dnr A 07/0498, 2007-10-24, Strålskyddsinstitutet, Strålskyddsinspektör 
Nämnden fann att den klagande var mer meriterad vad gäller utbildning och yrkeserfarenhet för befattningen än 
vad den person som fått anställningen var. Anställningsbeslutet upphävdes och ärendet överlämnades till 
Strålskyddsinstitutet för åtgärd. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 07/0516, 2008-03-19, Elsäkerhetsverket, Biträdande överinspektör 
Av annonsen krävdes utbildning som högskoleingenjör. B.J. saknade en sådan examen, medan den klagande 
L.A. hade en civilingenjörsexamen. L.A. borde istället erbjudits anställningen. Nämnden upphävde beslutet att 
anställa B.J. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0091-0092, 2008-05-21, Migrationsverket, Handläggare 
Av annonsen krävdes högskoleexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Nämnden ansåg att 
den som hade fått anställning, under en relativt kort yrkesverksam karriär inte hade förvärvat kunskaper 
motsvarande en högskoleexamen. Nämnden upphävde anställningsbeslutet och fann att den klagande, som hade 
en relevant högskoleexamen, skulle erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0101, 2008-06-04, Kriminalvården, Vakthavande befäl 
Av annonsen krävdes bl.a. 3-årig gymnasieutbildning. Den person som hade fått anställning, saknade 
utbildningen. Nämnden upphävde anställningsbeslutet och fann att den klagande, som uppfyllde kraven 
avseende utbildning, besatt en större skicklighet än i vart fall en av de som fått anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0121, 2008-06-04, Polismyndigheten i Östergötlands län, Administratör 
Av annonsen för semestervikariat som administratör framgick att sökande som fyllt 20 år och är anställdas barn 
skulle prioriteras framför andra sökande med samma kompetens. A.S. och J.H. hade båda tidigare haft vikariat 
hos polisen, men J.H. hade dessutom haft en projektanställning vid myndigheten. Polismyndigheten yttrade i 
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nämnden att ett av skälen till att A.S. anställdes var att hen är barn till anställd hos myndigheten. Nämnden fann 
att J.H. hade längre statlig tjänstgöring och borde ha erbjudits anställning före A.S. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0291, 2008-06-26, Polismyndigheten i Örebro län, Administratör 
Arbetsgivaren ansåg att klaganden i intervjun inte förmådde att lyfta fram sin person och kompetens samt 
uppfattades deltagandet som svalt och oengagerat. Nämnden ansåg att klaganden var mer meriterad än den som 
fått anställningen och den klagandens personliga egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte 
skulle fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0301, 2008-07-08, Rikstrafik, Kvalificerad utredare 
Utifrån ansökningshandlingar och utredningen i övrigt motsvarade klaganden bättre de krav som angavs i 
platsannonsen. Vad Rikstrafik anförde om klagandens personliga egenskaper var enligt nämnden inte av sådan 
art att det påverkade bedömningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde 
erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0396, 2008-09-24, Migrationsverket, Beslutsfattare 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad den person som fått anställningen 
gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0437-0439, 2008-09-24, SIDA, Dokumentcontrollers 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad en av de personer som fått 
anställningen gjorde. Vad som anförts om klagandens personliga egenskaper ändrade inte denna bedömning. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0390, 2008-11-05, Migrationsverket, Chef 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad den person som fått anställningen 
gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0425-0436 samt 0517, 2008-11-12, Migrationsverket, Admin. assistenter 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad en av de personer som fått 
anställningen gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0330-0342, 2008-11-12, Migrationsverket, Admin. assistenter 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad en av de personer som fått 
anställningen gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0513-0342, 2008-11-19, Arbetsförmedlingen, Kvalificerad utredare 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad den person som fått anställningen 
gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0482-0342, 2008-11-19, Migrationsverket, Biträdande enhetschef 
Av annonsen framgick att det för anställningen bl.a. krävdes högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt. Nämnden ansåg att den person som fått anställningen inte hade förvärvat kunskaper 
motsvarande en högskoleutbildning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde 
erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0473, 2008-12-04, Polismyndigheten Uppsala län, Polisaspirant 
Nämnden uttalade att krav ställs på arbetsgivaren vid rekryteringsprocessen att som ett led i bedömningen av en 
arbetssökandes lämplighet värdera alla meriter, referenser etc. som sökanden hänvisat till. De krav som ställs på 
arbetsgivare får givetvis anpassas till den aktuella anställningens karaktär. Även om det rörde sig om en kort 
anställningsperiod och en anställning som utgör ett led i en utbildning, kan ett ställningstagande grundat enbart 
på en intervju inte anses uppfylla RF:s krav på saklighet och objektivitet. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden återförvisade ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0452-0472, 2008-12-04, Polismyndigheten Stockholms län, Polisaspirant 
Samma bedömning och slutsats som i dnr A 08/0473 (2008-12-04). Nämnden menade att kravet på saklighet och 
objektivitet gäller särskilt när, som i detta fall, arbetsgivaren avser erbjuda den anställde fortsatt anställningen 
efter den nu aktuella anställningsperioden.  
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0347, 2008-12-10, Statens Institutionsstyrelse, Lärare 
Klaganden uppfyllde i högre grad de krav som efterfrågats i annonsen än vad den person som fått anställningen 
gjorde. Vad som anförts om klagandens personliga egenskaper ändrade inte denna bedömning. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0491, 2008-12-16, Migrationsverket, Enhetschef 
Av annonsen framgick att det för anställningen bl.a. krävdes högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt. Nämnden ansåg att den person som fått anställningen inte hade förvärvat kunskaper 
motsvarande en högskoleutbildning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde 
erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0520, 2008-12-17, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Administratör 
Anställningen var inte utannonserad och beslutet anslogs inte på myndighetens anslagstavla. I avsaknad av 
platsannons bedömde nämnden generellt vilka arbetsuppgifter som skulle kunna komma ifråga för en anställning 
som administratör. Nämnden fann det visat att klaganden hade den största skickligheten och den längsta 
erfarenheten. Myndigheten uppbar anställningsstöd för den person som fått anställningen, och detta är en saklig 
grund som enligt 4 § anställningsförordningen kan beaktas. Nämnden fann vid en samlad bedömning att det 
saknades skäl att frångå huvudregeln om att skickligheten ska sättas främst vid statlig anställning. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0509, 2009-01-15, Falu tingsrätt, Chefsadministratör 
Vid en samlad bedömning, utifrån platsannonsens utformning, fann nämnden att klaganden hade ett försteg 
framför den personen som fått anställningen såväl i fråga om förtjänst och skicklighet. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0535, 2009-01-29, Statens maritima museer, Personalhandläggare 
Den person som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven minst tre års erfarenhet av strategiskt och 
operativt personalarbete. Den klagande uppfyllde de formella kraven. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 08/0508, 2009-02-26, Ekobrottsmyndigheten, Chefsåklagare 
Ekobrottsmyndigheten lät ett konsultföretag genomföra tester och intervjuer. Nämnden begärde att få ta del av 
dessa resultat. Ekobrottsmyndigheten lämnade inte ut handlingarna eftersom de var konfidentiella och endast 
redovisades muntligt. Eftersom nämnden inte kunnat få ta del av materialet som legat till grund för 
Ekobrottsmyndighetens bedömning har nämnden att göra sin prövning utifrån de handlingar som funnits 
tillgängliga för nämnden. Vid en samlad bedömning fann nämnden att klaganden på sakliga grunder var mer 
meriterad än en av de personer som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0010, 2009-04-16, Polismyndigheten i Hallands län, Inspektör 
Nämnden ansåg att klaganden uppfyllde de formella kraven för anställningen, vilket en av de personer som fått 
inte gjorde. Den klagandens personliga egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte skulle fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0033, 2009-05-07, Skatteverket, Folkbokföringshandläggare 
Vid en samlad bedömning fann nämnden att klaganden hade ett försteg framför den personen som fått 
anställningen såväl i fråga om förtjänst och skicklighet. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att 
den klagande borde erbjudits anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0031, 2009-05-07, Kriminalvården, Kriminalvårdare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning och tre års arbetserfarenhet. 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande borde erbjudits anställningen. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0007, 2009-05-07, Försvarsmakten Livgardet, Förbandsjurist 
Maken till den person som fått anställningen har deltagit i rekryteringsprocessen på så sätt att hen tagit fram 
kravprofil som grund för annonsering och har även som sakkunnig deltagit vid urvalet och intervjuer. Maken har 
inte deltagit sin frus urval eller intervju. Nämnden fann att maken var jävig enligt 11 § första punkten FL när hen 
deltagit i handläggningen av ärendet. Det är inte uppenbart att frågan om makens opartiskhet har saknat 
betydelse. Bristen kan inte botas i efterhand och beslutet undanröjdes. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0061, 2009-05-14, Energimarknadsinspektionen, Ekonom 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes civilekonomutbildning eller motsvarande. Den person 
som fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0049/0052, 2009-05-19, Arbetsförmedlingen, Jobbcoach 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0017, 2009-05-27, Kriminalvården, Kriminalvårdare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0064, 2009-05-27, Kalmar tingsrätt, Sommarnotarie 
Av annonsen framgick att det för sommarnotarieplats krävdes att utbildningsavsnittet avseende processrätten 
skulle vara avklarad på juristutbildningen. Den person som anställdes hade vid tidpunkten för ansökan inte 
avslutat kursen i processrätt. Det hade den klagande. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0035, 2009-06-11, Rikskriminalpolisen, Finansiell utredare 
Myndigheten ansåg att den person som fått anställningen och den klagande rent meritmässigt hade samma 
kompetens. Den klagande erbjöds först anställningen, men efter att information framkom från en anonym 
uppgiftslämnare ansåg myndigheten att den som till slut fick anställningen var klart mer kvalificerad och 
lämplig. Nämnden fann att det inte framkommit något i ärendet som visade att det skulle finnas någon grund för 
de uppgifter som lämnats anonymt. Hänsyn skulle inte tas till dessa uppgifter. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0048, 2009-06-18, Kriminalvården, Medarbetare inom friskvård 
Nämnden fann att den klagande med hänvisning till utbildning och erfarenhet var skickligare än den person som 
fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0074-75, 2009-09-03, Försäkringskassan, Sektionschef 
En av de anställda uppfyllde inte de formella kraven på utbildning. Det gjorde de båda klagande. Den ena 
klagande bedömdes mer skicklig än den andra. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den mest 
skickliga klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0060, 2009-09-03, Arbetsförmedlingen, Jobbcoach 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0008, 2009-09-03, Skatteverket, Kontorschef 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes högskoleutbildning eller jämförbara kunskaper 
förvärvade på annat sätt. Personen som fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde 
dessa krav med en juristexamen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0087, 2009-09-03, Arbetsförmedlingen, Jobbcoach 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0112, 2009-09-17, Arbetsförmedlingen, Sektionschef 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den som fått anställningen. Vad myndigheten anförde om den 
klagandens personliga egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte skulle komma ifråga för 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0103, 2009-10-08, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Den klagande bedömdes skickligare än en av de personer som fått anställning. Vad myndigheten anförde om den 
klagandens personliga egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte skulle komma ifråga för 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0113, 2009-10-08, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Klaganden uppfyllde detta krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0179, 2009-10-08, MSB, Telefonist/receptionist 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning eller annan likvärdig 
utbildning. En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa 
krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0123, 2009-10-08, Institutet för språk och folkminnen, Arkivarie 
Den klagande, som inte ens kallats på intervju, bedömdes av nämnden vara överlägsen både vad gäller förtjänst 
och skicklighet än den person som fått anställningen.  Vad myndigheten anförde om den klagandens personliga 
egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte skulle komma ifråga för anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0126, 2009-11-03, Tullverket, Medarbetare vid brottsbekämpningen 
Den klagande bedömdes skickligare än en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0131, 2009-11-03, Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare 
Myndigheten hade anfört att den klagande inte kunde komma ifråga för någon av anställningarna eftersom hen 
skulle uppnå avgångsskyldig pensionsålder under vikariattiden samt att hen inte var lika skicklig som de två som 
fått anställningen. Nämnden fann att omständigheten att någon kommer att uppnå en viss ålder under en 
anställningstid inte hör till grunderna förtjänst och skicklighet. Det påverkade därför inte nämndens bedömning. 
Den klagande och de två personer som fått anställningen var lika skickliga. Den klagande hade längst arbetstid, 
varför förtjänst fick avgöra. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0105, 2009-11-05, Arbetsförmedlingen, Jobbcoach 
Den klagande bedömdes skickligare än en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0106, 2009-11-19, Banverket, Regional direktör 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den som fått anställningen. Vad myndigheten anförde genom 
obestyrkta uppgifter om den klagandens personliga egenskaper skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte 
skulle komma ifråga för anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande 
skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0246-0294, 2009-12-03, Försäkringskassan, Handläggare 
Myndigheten anförde att den klagande bl.a. gav ett mycket osäkert och tillbakadraget intryck under intervjun. 
Hen bedömdes sakna de personliga egenskaperna som krävdes för anställningen. Nämnden fann att en av de 
personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven för anställningen. Det gjorde den klagande och 
hen skulle erbjudas anställningen. Nämnden menade att det som anförts om klagandens personliga egenskaper 
inte skulle föranleda någon annan bedömning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0337-0345, 2009-12-10, Migrationsverket, Asylhandläggare 
Samma skicklighet, men nämnden fann att den klagande hade längre erfarenhet (förtjänst) än en av de som fått 
anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0174-0175, 2009-12-10, Åklagarmyndigheten, Kammaråklagare 
En anställning, två klagande och en som fått anställning. Det var inte visat att någon av de klagande var 
skickligare än den person som fått anställningen, men båda klagandena hade längre erfarenhet och skulle sättas 
framför den person som fått anställning. Den ena klaganden ansågs mer skicklig än den andra genom att hen 
hade domstolserfarenhet. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att en av de klagande skulle 
anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/0139, 2010-02-11, Kronofogdemyndigheten, Kronoinspektör 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven för anställningen 
som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/1570, 2010-03-11, Kriminalvården, Pressekreterare 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven för anställningen 
som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/1275-1283, 2010-03-11, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än en av de som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0009-0010, 2010-03-18, Skatteverket, Processförare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än en av de som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0301, 2010-04-22, Polismyndigheten i Stockholms län, Polisassistent 
Samma skicklighet, men nämnden fann att den klagande hade längre erfarenhet (förtjänst) än den person som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0219, 2010-05-17, Länsstyrelsen Örebro län, Ekonomiassistent/ekonom 
Myndigheten hade felaktigt anfört att det av klagandens ansökan inte framgick att hon hade de efterfrågade 
erfarenheterna i enlighet med de krav som ställts i annonsen. Nämnden fann att den klagande var skickligare än 
en den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/1544, 2010-05-07, Konsumentverket, Internationell juristhandläggare 
Nämnden fann att den person som fått anställningen inte uppfyllde det formella kravet på juristexamen för 
anställningen som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0011-0012, 2010-06-18, Transportstyrelsen, Registrator 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än en av de som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 09/1476-1482, 2010-07-01, Kriminalvården, Produktionsledare 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven för anställningen 
som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Vad som anförts om den klagandens personliga egenskaper 
skulle inte tillmätas sådan betydelse att hen inte fick anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1300-1346, 2010-08-26, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen 
Myndigheten anförde att de vid varje rekrytering får ett stort antal sökande, varav kvinnor i 40-årsåldern utgör en 
stor andel. Dessa är säkert lämpliga för anställning, men myndigheten kan inte enbart ha den kategorin anställda, 
utan vill så stor utsträckning som möjligt spegla samhället. Nämnden fann att alla anställda och klagande hade 
samma skicklighet, men nämnden fann att den klagande hade längre erfarenhet (förtjänst) än en av personer som 
fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1245, 2010-08-26, Försvarsmakten, Leg. sjuksköterska 
Enligt nämndens praxis ska de kvalifikationskrav som arbetsgivaren angett i annonsen vara uppfyllda senast vid 
tidpunkten för anställningsbeslutet. Av utredningen framgår att den person som fått anställningen inte uppfyllde 
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kraven på minst fem års yrkeserfarenhet vid denna tidpunkt, vilket den klagande gjorde. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1493-1494, 2010-08-26, Patent- och registreringsverket, Jurist 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än en av de som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0485, 2010-09-02, Skatteverket, Sektionschef 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1558-1565, 2010-09-09, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven för anställningen 
som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande, som också hade längre arbetslivserfarenhet. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1466-1470, 2010-09-09, Transportstyrelsen, Tjänst m. beställarkompetens 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven om utbildning och 
arbetslivserfarenhet för anställningen som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1475, 2010-09-30, Trafikanalys, Okänd tjänst 
Nämnden fann att den klagande var skickligare med hänsyn till arbetslivserfarenhet än den person som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/0256-0257, 2010-09-30, Arbetsförmedlingen, Psykolog 
En av de personer som fått anställning saknade vid tillfället för anställningsbeslutet Socialstyrelsens legitimation 
som psykolog. Det gjorde inte den klagande. Vad myndigheten anfört om den klagandens personliga egenskaper 
medförde ingen annan bedömning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
anställas.185 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1460, 2010-09-30, Stockholms tingsrätt, Beredningsjurist 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1579, 2010-10-21, Polismyndigheten i Södermanlands län, Närpolis 
Myndigheten yrkade återförvisning, men nämnden uttalade att den enda som nämnden hade att pröva var 
överklagandet av anställningsbeslutet varför myndighetens yrkande inte skulle beaktas. Nämnden fann att den 
klagande var skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle anställas. 
 
Överklagandenämnden för högskolan, reg.nr 22-2064-10, 2010-11-29, Stockholms universitet, Lektor 
Enligt gällande bestämmelser skulle sakkunniga granska den arbetssökande enligt ett speciellt tillvägagångssätt. 
Det hade inte gått formellt riktigt till och anställningsbeslutet upphävdes samt skickades åter till universitetet för 
ny handläggning. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1586, 2010-12-02, Allmänna reklamationsnämnden, Handläggare 
Nämnden fann att den person som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven om arbetslivserfarenhet 
för anställningen som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. I annonsen framgick att de krävdes 
personliga egenskaper som snabb, stresstålig, noggrann m.m. Enligt nämnden fanns inget i materialet som visade 
att klaganden inte skulle besitta dessa egenskaper. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1617-1621, 2010-12-02, Arbetsförmedlingen, Jobbcoach 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning eller annan likvärdig 
utbildning. En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa 
krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 

                                                 
185 För uppföljning, se Kammarrätten i Stockholm, beslut 2011-02-24, mål nr 6763-10, om resning 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 10/1707, 2011-02-17, Jordbruksverket, Distriktsveterinär 
Nämnden fann att den klagande hade ett försteg avseende förtjänst framför den person som fått anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0379, 2011-05-26, Hovrätten för Nedre Norrland, Sommarnotarie 
Nämnden fann att den klagande var skickligare genom sin utbildning och arbetslivserfarenhet än den person som 
fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0402, 0556, 2011-06-29, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare med hänsyn till arbetslivserfarenhet än den person som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0308, 2011-06-29, Migrationsverket, Sambandsman 
Samma skicklighet utifrån annonsen, men nämnden fann att den klagande hade längre erfarenhet (förtjänst) än 
den som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0039 m.fl., 2011-09-15, Skatteverket, Handläggare 
Arbetsuppgifter som handläggare låg inom ramen för arbetsskyldigheten avseende fyra anställda. Myndighetens 
beslut avseende dessa fyra är ett så kallad arbetsledningsbeslut inom ramen för arbetsskyldighet. Ett 
arbetsledningsbeslut kan inte överklagas, varför det ska avvisas. Det fanns ytterligare anställningar, två klagande 
och flera som fått anställning. De klagande uppfyllde de formella kraven för anställningen, vilket en av de 
personer som fått anställning inte gjorde. Den ena klaganden ansågs mer skicklig än den andra genom hens 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att en av de klagande 
skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0932, 2011-09-15, Migrationsverket, Landanalytiker 
En person anställdes och samtliga sökande hade fått skriftligt besked om att sista dag att överklaga var den 2 
augusti 2011. Klaganden överklagade den 8 augusti 2011 och myndigheten avvisade överklagandet såsom för 
sent inkommet. Nämnden anförde att enligt 7 § anställningsförordningen ska information om myndighetens 
beslut om anställning lämnas på myndighetens anslagstavla. Enligt 22 § anställningsförordningen räknas tiden 
för överklagande av beslutet från den dag då information om anställningen lämnades på myndighetens 
anslagstavla. Enligt uppgift från myndigheten har beslutet inte anslagit på myndighetens anslagstavla, utan 
endast på myndighetens intranät. Eftersom beslutet inte anslagits i enlighet med 7 § anställningsförordningen har 
överklagandetiden inte löpt ut. Avvisningsbeslutet undanröjdes och ärendet återförvisades till myndigheten för 
fortsatt handläggning. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0567, 2011-09-29, Arbetsmiljöverket, Jurist 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0930, 2011-10-13, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Samordnare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare med hänsyn till utbildnings- och arbetslivsbakgrund än den 
person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0928-0929, 2011-10-13, Lunds tingsrätt, Beredningsjurist 
Nämnden fann att den person som fått anställningen vid tiden för anställningsbeslutet inte uppfyllde kravet på 
notariemeritering, vilket klagande gjorde som därmed var mer skicklig. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0898-0903, 2011-10-20, Kronofogdemyndigheten, Kronoinspektör 
Nämnden fann att en av de personer som fått anställningen inte uppfyllde de formella kraven om utbildning för 
anställningen som angetts i annonsen. Det gjorde den klagande. Myndigheten anförde att klaganden svävade på 
svaret under intervjun hur hen skulle agera i det fall hen såg en kollega stoppa på sig något vid en avhysning hos 
en gäldenär. Enligt nämnden skulle hens personliga egenskaper inte tillmätas sådan betydelse att hen inte kunde 
komma i fråga för anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
anställas. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0583 m.fl., 2011-11-03, Kriminalvården, Kriminalvårdare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes treårig gymnasieutbildning. En av de personer som fått 
anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0975, 2011-12-08, Migrationsverket, Handläggare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes några års erfarenhet av säkerhetsarbete. Den person som 
fått anställningen uppfyllde inte dessa krav. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/0970-0974, 2012-01-26, Migrationsverket, Handläggare 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen. Den klagande 
uppfyllde dessa krav. Det fanns inget i underlaget som nämnden hade som styrkte det som myndigheten anfört, 
det vill säga att hen hade brister i den personliga lämpligheten eller i något hänseende. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 11/1041-1042, 2012-02-09, Kriminalvården, Kriminalvårdsinspektörer 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen. Den klagande 
uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0123-0139, 2012-04-26, Migrationsverket, Handledare 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen. Den klagande 
uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0054, 2012-04-26, Skatteverket, Skattehandläggare 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen. Den klagande 
uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0479-0491, 2012-06-28, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlare 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen avseende 
utbildning. Den klagande uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0406, 2012-06-28, Länsstyrelsen på Gotlands län, Tillsynsman 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen avseende 
högskoleexamen. Den klagande, som inte ens fått komma på intervju, uppfyllde dessa krav. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0472-0474, 2012-08-16, Trafikverket, Projektledare 
Myndigheten uppfattade inte den klagandens första skrivelse som ett överklagande. Därefter kom ett 
överklagande in, som kom in för sent och myndigheten avvisade det. Nämnden ansåg att den första skrivelse 
skulle betraktas som ett överklagande och det hade därmed kommit in i rätt tid. Nämnden undanröjde 
avvisningsbeslutet. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0625, 2012-08-30, Arbetsförmedlingen, Handläggare/informatör 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än den person som fått anställningen genom att hen hade längre 
erfarenhet av informatörsyrket. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0641-0642, 2012-08-30, Polismyndigheten i Skåne, Utredare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare genom att uppfylla alla meriterande kvalifikationer för 
anställningen, vilket den person som fått anställningen inte gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0705, 2012-09-20, Svenska institutet, Redaktör 
En av de personer som fått anställningen uppfyllde inte de formella kraven för anställningen i form av relevant 
akademisk examen. Den klagande uppfyllde dessa krav och nämnden fann i en samlad bedömning utifrån 
kravprofilen att klaganden var mer meriterad än den person som fått anställningen. Vad myndigheten anfört om 



57 
 

den klagandens personliga egenskaper kunde inte tillmätas sådan betydelse att hen inte skulle komma i fråga för 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. Nämnden 
uttalade även att vid anställning av anställning har återanställningsrätten begränsad betydelse, eftersom RF:s 
krav på saklig grund har företräde framför återanställningsrätten. Frågor om företrädesrätt prövas inte av 
nämnden utan enligt LRA. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0739, 2012-10-04, Läkemedelsverket, Utredare ingenjör/naturvetare 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes högskoleutbildning. Den person som fått anställningen 
hade en teknisk gymnasieutbildning och nämnden fann att hen inte uppfyllde det formella kravet. Den klagande 
var civilingenjör och uppfyllde kravet. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande 
skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/0889-0890, 2012-10-04, Länsstyrelsen i Skåne län, Jurist 
Av annonsen framgick att det för anställningen krävdes jur. kand. examen, vilket en av de personer som fått 
anställningen inte hade vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Den klagande uppfyllde kravet. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Överklagandenämnden för högskolan, reg. nr 23-419-12, 2012-10-19, SLU, Forskarassistent 
Nämnden ska vid bedömningen endast ta hänsyn till sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet varvid 
skicklighet ska sättas främst. Huvudregeln är att den skickligaste av de sökande ska anställas. Enligt reglerna i 
högskoleförordningen som var gällande vid tiden för prövningen var behörig att anställas som forskarassistent 
den som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Myndigheten borde bortsett från den 
person som fick anställningen, eftersom hens doktorsexamen var äldre än fem år. Anställningsbeslutet 
undanröjdes och ärendet återförvisades för ny handläggning. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 12/1190 m.fl., 2013-02-18, Skatteverket, Folkbokföringshandläggare 
Vid en samlad bedömning fann nämnden att klaganden var mer meriterad än en de personer som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0018-0019, 2013-03-14, Socialstyrelsen, Utredare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare med hänsyn till utbildnings- och arbetslivsbakgrund än en av de 
personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0136-0140, 2013-04-18, Förvaltningsrätten i Linköping, Föredragande 
Nämnden fann att den klagande var mer meriterad med hänsyn till arbetslivsbakgrund än en av de personer som 
fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0014-0015, 2013-04-18, Länsstyrelsen i Värmland, Informatör 
Nämnden fann att den klagande var skickligare med hänsyn till utbildnings- och arbetslivsbakgrund än en av de 
personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0158-0161, 2013-05-13, Polismyndigheten i Dalarnas län, Radiooperatör 
Nämnden fann att den klagande var skickligare utifrån kraven i annonsen än en av de personer som fått 
anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0167-0196, 0198, 2013-05-13, Kriminalvården, Kriminalvårdare 
Nämnden fann att den klagande vid en samlad bedömning var mer meriterad än en av de personer som fått 
anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0255, 2013-05-27, Migrationsverket, Handläggare 
Den klagande överklagade ett beslut om anställning som handläggare och yrkade att hen själv skulle tillsättas 
alternativt att anställningsförfarandet görs genom sedvanlig rekryteringsprocess. Myndigheten anförde att den 
ifrågavarande anställningen inte ledigförklarats externt eller internt. Den person som fått anställningen hade 
omplacerats från anställning som handledare till anställningen som handläggare. Den överklagade anställningen, 
som inte kunde anses utgöra en omplacering, hade skett utan någon föregående ledigförklaring. Det saknade 
därmed underlag för en jämförelse mellan olika kandidaters meriter. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden återförvisade ärendet till myndigheten. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0230, 0243, 2013-05-27, Migrationsverket, Beslutsfattare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till hens längre erfarenhet som beslutsfattare anses skickligare 
utifrån kraven i annonsen än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0215, 2013-06-10, Rikspolisstyrelsen, Kommissarie/samordnare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till hens längre arbetslivsbakgrund anses skickligare utifrån kraven i 
annonsen än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0330, 2013-06-24, Länsstyrelsen Gotlands län, Tillsynsman 
En anställning, två klagande och en som fått anställning. Den person som fått anställningen uppfyllde inte de 
formella kraven avseende utbildning, vilket de båda klagande gjorde. Den ena klaganden ansågs mer skicklig än 
den andra. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att en av de klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0448, 2013-07-08, Livsmedelsverket, Ekonomichef 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till hens chefserfarenhet är mer meriterad än den person som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0549, 2013-08-19, Jordbruksverket, Husdjursagronom 
Nämnden fann att den klagande är mer meriterad än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0133, 0453-0487, 2013-08-19, Skatteverket, Skattehandläggare 
Av annonsen framgick bl.a. att ett krav för anställningen var högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom 
företagsekonomi eller juridik och att det är meriterande med högskolepoäng i beskattningsrätt. Den klagande 
hade en civilekonomexamen och 30hp inom beskattningsrätt. En av de personer som fått anställning hade en 
kulturvetenskaplig högskoleutbildning. Nämnden fann därför att den klagande var mer skicklig. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0498-0500, 2013-09-02, Arbetsförmedlingen, Etableringshandläggare 
Nämnden fann att den klagande anses skickligare utifrån kraven i annonsen än den person som fått anställningen. 
Vad myndigheten anfört om att den klagande redan hade en anställning som etableringshandläggare med 
placering inom samma geografiska område som den nu aktuella anställningen var inte av sådan beskaffenhet att 
det kunde påverka bedömningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0541-0542, 2013-09-02, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att den klagande var skickligare än en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle anställas. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0662, 2013-09-16, Länsstyrelsen Blekinge län, Handläggare 
Av annonsen framgick bl.a. att ett krav för anställningen var akademisk examen med bred ansats inom 
samhällsplanering och kulturgeografi samt erfarenhet av ArcGis. Den person som fått anställningen uppfyllde 
inte dessa krav. Den klagande uppfyllde kraven. Nämnden fann därför att den klagande var mer skicklig. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0933-0934, 2013-10-14, Försäkringskassan, Försäkringsutredare 
Nämnden fann att den klagande uppfyllde alla formella krav och var skickligare än en av de personer som fått 
anställning. Myndigheten anförde att innan ansökningstiden gått ut hade kravprofilen kompletterats med att 
mycket goda datakunskaper var meriterande. Nämnden fann att det inte framgick av kravprofilen att 
myndigheten skulle lägga stor vikt vid datakunskaper, den informationen hade bara gått ut till de personer som 
kallats till intervju. Övriga sökande, inklusive klaganden, hade inte fått denna information och inte fått möjlighet 
att komplettera sina ansökningar med information om vilka datakunskaper de hade. Nämnden fann därför att de 
krav som framgick av annonsen skulle vara de som gällde. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att 
den klagande skulle erbjudas anställningen. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1035, 2013-10-28, Läkemedelsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande utifrån annonsens krav var skickligare den person som fått anställningen. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/0967, 2013-11-27, Försvarsmakten, Informatör 
Nämnden fann att den klagande utifrån annonsens krav var skickligare än den person som fått anställningen. Det 
hade inte framkommit några sådana uppgifter om klagandens personliga egenskaper som gjorde att hen inte 
skulle vara lämplig för anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1373, 2013-12-09, Kriminalvården, Frivårdsinspektör 
Nämnden fann att den klagande utifrån annonsens krav var skickligare än den person som fått anställningen. Det 
hade inte framkommit några sådana uppgifter om klagandens personliga egenskaper som gjorde att hen inte 
skulle vara lämplig för anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1405-1407, 2014-01-20, Migrationsverket, Ekonomiassistent 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än i 
vart fall en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1372, 2014-01-20, Ekobrottsmyndigheten, Chefsåklagare/kammarchef 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin omfattande och kvalificerade arbetslivserfarenhet var 
skickligare den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1414, 2014-02-03, Försvarsmakten, Personalgeneralist 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än 
den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 13/1415, 2014-02-17, Försäkringskassan, Försäkringsutredare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin erfarenhet av kontrollverksamhet var skickligare än den 
person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0020-0026, 2014-03-03, SKL, Forensikeraspirant 
Nämnden fann att den klagande uppfyllde de formella kraven i annonsen, vilket en av de personer som fått 
anställningen inte gjorde. Myndigheten hade hållit två intervjuer med den klagande och i allmänna ordalag 
beskrivit att hen gav intryck av att vara hierarkisk och prestigefull. Trots att myndigheten hade ifrågasatt den 
klagandens personliga hade myndigheten inte inhämtat yttranden från föreslagna referenter för att kunna få ett 
bättre och tillförlitligare underlag för sin bedömning. Under dessa förhållanden menar nämnden att klagandens 
lämplighet inte kunnat bedömas på ett tillfredsställande sätt. Anställningsbeslutet avseende den person som inte 
uppfyllde de formella kraven upphävdes och nämnden återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0065, 2014-03-17, Migrationsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin meriterande erfarenhet av handläggning av 
förvaltningsrättsliga ärenden var skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0001-0013, 2014-03-17, Kriminalvården, Frivårdsinspektör 
Av annonsen framgick bl.a. att B-körkort är ett krav för anställning, vilket tre personer som fått anställning 
saknar. Den klagande uppfyllde denna och övriga förutsättningar och fick anses ha företräde för dessa tre. 
Nämnden noterade även att uppgifter från referenstagningen som myndigheten hänvisat till inte finns 
dokumenterade och myndigheten har inte heller angett vilka personer som lämnat referenser. Nämnde kunde 
därför inte beakta vad myndigheten anfört i denna del. Nämnden upphävde anställningsbeslutet för de tre 
personer som fått anställning och saknat B-körkort samt fann att den klagande borde erbjudits en av dessa 
anställningar. 
 
  



60 
 

Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0158, 0170-0186, 2014-03-31, Migrationsverket, Asylhandläggare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin meriterande erfarenhet av handläggning av 
förvaltningsrättsliga ärenden var skickligare än i vart fall en av de personer som fått anställning. 
Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0136, 2014-04-28, Länsstyrelsen i Örebro län, Veterinär 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än i 
vart fall en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0258, 2014-06-09, Polismyndigheten i Jönköping, Servicetekniker 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin betydligt mer omfattande arbetslivserfarenhet var skickligare 
än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0321-0325, 2014-07-07, Arbetsförmedlingen, Utredare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin arbetslivserfarenhet var skickligare än den person som fått 
anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0328, 2014-07-07, Statens institutionsstyrelse, Avdelningsföreståndare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin utbildningsbakgrund och betydligt mer omfattande 
arbetslivserfarenhet var skickligare än en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0356, 2014-07-07, Försvarets materielverk, HR-generalist 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin arbetslivserfarenhet var mer meriterad än den person som 
fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0371-0381, 2014-08-18, Konkurrensverket, Föredragande 
Nämnden fann att den klagande, som inte blivit kallad till intervju, uppfyllde de formella utbildningskraven för 
anställningen vilket en av de personer som fått anställning inte gjorde. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0428-0430, 2014-09-01, Migrationsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin betydligt mer omfattande arbetslivserfarenhet var skickligare 
än i vart fall en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0388-03-96, 2014-09-01, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att den klagande i högre grad än i vart fall en av de personer som fått anställning uppfyllde de 
kompetens- och meriterande krav som uppställts i annonsen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann 
att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0546, 2014-10-13, Arbetsförmedlingen, Kundresurs 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än 
den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0699, 2014-10-27, Hovrätten för Västra Sverige, Registrator 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn att hen i högre utsträckning uppfyllde utbildningskravet än den 
person som fått anställning. Därtill hade klaganden mångårig erfarenhet som registrator och var mot bakgrund av 
det mer skicklig än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0515, 2014-10-27, Länsstyrelsen i Stockholms län, Handläggare 
Den klagande hade trots relevant utbildning och arbetslivserfarenhet inte kallats till intervju. Någon jämförelse 
av de sökandens skicklighet kunde inte göras på det underlag som förelåg. Rekryteringsprocess måste därför 
göras om och ärendet återförvisades till myndigheten. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0700-0705, 2014-10-27, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till mer relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än i vart fall 
en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0892-0896, 2014-11-10, Migrationsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande främst med hänsyn till sin arbetslivserfarenhet var skickligare än i vart fall en de 
personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0577-0581, 2014-11-10, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlare 
Nämnden fann att den klagande främst med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var 
skickligare än i vart fall en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann 
att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1019-1021, 2014-11-24, Transportstyrelsen, Utredare 
Nämnden fann att den klagande med hänsyn till sin mer relevanta arbetslivserfarenhet var skickligare än i vart 
fall en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande 
skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1003-1016, 2014-12-08, Försäkringskassan, Servicehandläggare 
Nämnden fann att den klagande uppfyllde annonsens krav och fick med hänsyn till sin arbetslivserfarenhet anses 
vara skickligare än i vart fall en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden 
fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0927-0945, 2014-12-08, Försäkringskassan, Personlig handläggare 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin mer relevanta arbetslivserfarenhet anses vara skickligare 
än i vart fall en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/0957, 2014-12-08, Åklagarmyndigheten, Chefsåklagare/kammarchef 
Myndighetens tjänsteförslagsnämnd fann att en av de klagande hade ett försteg i skicklighetshänseende framför 
de övriga sökande. Statens överklagadenämnd gjorde ingen annan bedömning. Anställningsbeslutet upphävdes 
och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1108-1113, 2014-12-15, Migrationsverket, Assistent 
Nämnden fann att den klagande främst med hänsyn till sin långa och relevanta arbetslivserfarenhet var 
skickligare än i vart fall en de personer som fått anställning. Vad myndigheten anfört om att det vid 
referenstagning inom myndigheten framkommit brister i de personliga egenskaper som krävts enligt annonsen 
var enligt nämnden inte av den beskaffenheten att ändra den bedömningen. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1089-1093, 2014-12-15, Migrationsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin akademiska examen och mer relevanta 
arbetslivserfarenhet fick anses vara skickligare än i vart fall två av de personer som fått anställning. 
Anställningsbeslutet gällande dessa två upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1081, 2014-12-15, Attunda tingsrätt, Ordningsvakt 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin arbetslivserfarenhet fick anses vara skickligare än den 
person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle 
erbjudas anställningen. Nämnden avslog även yrkande på muntlig förhandling. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1095, 2015-02-02, Försvarsmakten, Rekryteringskoordinator 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin mer omfattande arbetslivserfarenhet inom relevant 
område fick anses vara skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
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Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1134, 2015-02-16, Vetenskapsrådet, Forskningssekreterare 
Av klagandens ansökningshandlingar framgår att hen i hög grad uppfyllde kravprofilen. För att hens personliga 
egenskaper och administrativa erfarenheter skulle kunna bedömas borde myndigheten kallat hen på intervju. 
Något skäl till att hen inte blev kallad till intervju har inte framkommit. Nämnden fann därmed att ärendet inte 
blivit fullständigt utrett av myndigheten och borde därför göras om. Anställningsbeslutet upphävdes och 
nämnden överlämnade ärendet till myndigheten. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1159-1170, 2015-02-16, Migrationsverket, Handläggare 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin relevanta arbetslivserfarenhet anses vara skickligare än i 
vart fall en de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande 
skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1115, 2015-02-16, Inspektionen för strategiska produkter, Chef 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin betydligt mer omfattande chefserfarenhet fick anses vara 
skickligare än den person som fått anställningen. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1152, 2015-03-02, Svenska ESF-rådet, Regional samordnare 
Nämnden fann att den klagande fick anses skickligare än den person som fått anställningen och den andra person 
som överklagat. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas 
anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 14/1158, 2015-03-16, Polismyndigheten, Polisinspektör 
Av klagandens ansökningshandlingar framgår att hen i hög grad uppfyllde kravprofilen och att hen har tidigare 
meriterande arbetslivserfarenhet inom aktuellt verksamhetsområde. För att hens skicklighet skulle kunna 
bedömas borde myndigheten kallat hen på intervju. Något skäl till att hen inte blev kallad till intervju har inte 
framkommit. Nämnden fann därmed att ärendet inte blivit fullständigt utrett av myndigheten och borde därför 
göras om. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden överlämnade ärendet till myndigheten. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0087-0097, 2015-04-13, Migrationsverket, Assistent 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin mer omfattande arbetslivserfarenhet inom relevant 
område fick anses vara skickligare än i vart fall en av de personer som fått anställning. Anställningsbeslutet 
upphävdes och nämnden fann att den klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0281, 2015-04-13, Försvarsmakten, Controller 
Nämnden fann att den klagande fick med hänsyn till sin ekonomiska utbildning och arbetslivserfarenhet anses 
vara skickligare än den person som fått anställning. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden fann att den 
klagande skulle erbjudas anställningen. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0167-0171, 2015-04-13, Försäkringskassan, Personliga handläggare 
Myndigheten har efter att ansökningstiden gått ut uppmanat två sökande att lämna in ansökan till 
anställningarna. Enligt 6 § anställningsförordningen ska en myndighet som avser att anställa en arbetstagare på 
lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten 
inom viss tid. Myndigheten har valt att annonsera om de lediga anställningarna och bestämt en ansökningstid. 
Enligt nämndens mening fanns det då inte utrymme för att under den pågående rekryteringen gå över till ett 
annat förfaringssätt. Förfarandet innebär att myndigheten brustit i det allmänna kravet på att 
förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet 
(1 kap. 9 § RF). Myndighetens beslut om att anställa de två personer som i efterhand ansökt om anställning ska 
därför upphävas. En av de klagande skulle erbjudas anställning då hen uppfyllde de formella kraven och hade 
varit på intervju hos myndigheten. 
 
Statens överklagandenämnd, dnr A 15/0132-0138, 2015-04-13, Transportstyrelsen, Utredare 
Av klagandens ansökningshandlingar framgår att hen hade efterfrågad utbildningsbakgrund och erfarenhet av 
ärendehandläggning jämförbar med de personer som fått anställning. För att hens personliga lämplighet skulle 
kunna bedömas borde myndigheten kallat hen på intervju. Något skäl till att hen inte blev kallad till intervju har 
inte framkommit. Nämnden fann därmed att ärendet inte blivit fullständigt utrett av myndigheten och borde 
därför göras om. Anställningsbeslutet upphävdes och nämnden överlämnade ärendet till myndigheten. 
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Laglighetsprövning 
RRK R78 2:13 
Kommunen anställde en tillförordnad badmästare. Hen, som också var sökande, begärde laglighetsprövning av 
anställningsbeslutet. Hen anförde bl.a. att hen var bättre meriterad och att fackföreningen inte informerats enligt 
MBL. HFD fann att beslutet inte var olagligt.  
 
RRK R78 2:16 
Landstinget anställde en tandteknikerchef. S.R., som också var sökande, begärde omprövning av 
anställningsbeslutet hos den kommunala besvärsnämnden. Nämnden ändrade inte beslutet. S.R. överklagade till 
HFD och menade att besvärsnämnden enbart prövat frågan om meritvärdering och inte huruvida 
anställningsbeslutet kommit till i laga ordning. HFD fann att nämnden enligt de regler som då gällde skulle ta 
upp överklaganden av anställningsbeslut som annars skulle prövats som kommunalbesvär. Eftersom nämnden 
inte prövat huruvida beslutet tillkommit i laga ordning återförvisade HFD målet till nämnden. 
 
RRK R72 2:2 
Efter att myndigheten offentliggjorde ett beslut om anställning genom kungörelse har myndigheten inte kunnat 
återkalla beslutet. 
 
RÅ Ab 18/77 
Laglighetsprövning av besvärsnämnds anställningsbeslut (kommun eller landsting) där HFD funnit att det var 
visat att beslutet inte kommit till i laga ordning. 
 
RÅ Ab 48/78, RÅ Ab 502/78, RÅ Ab 60/79, RÅ Ab 238/79, RÅ Ab 246/79, RÅ Ab 8/80, RÅ Ab 217/80, RÅ 
Ab 235/80, RÅ Ab 295/80, RÅ Ab 371/80, RÅ Ab 448/80, RÅ Ab 460/80, RÅ Ab 10/81, RÅ Ab 63/81, RÅ Ab 
66/81, RÅ Ab 186/81, RÅ Ab 298/81, RÅ Ab 436/81, RÅ Ab 462/81 och RÅ Ab 14/82 
Laglighetsprövning av kommunalt eller landstings anställningsbeslut där HFD funnit att det inte funnits någon 
omständighet som innebär att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, står i strid mot lag eller annan 
författning, på annat sätt överskrider kommunfullmäktiges eller landstingets befogenhet, kränker klagandens 
enskilda rätt eller annars vilar på orättvis grund. 
 
RÅ Ab 87/78, RÅ Ab 88/78 och RÅ Ab 91/78 
Laglighetsprövning över besvärsnämnd i landstings anställningsbeslut. Besvärsnämnden beslutade att undanröja 
landstingets beslut eftersom landstinget anställt en lärare och att det beslutet stridit mot dåvarande 
skolförordning. HFD fann att besvärsnämnden gjort rätt, att landstinget överskridit sin befogenhet. 
 
RÅ Bb 81/78 
En kommunal personalnämnd fattade ett beslut om omplacering. Fråga i målet var av sådan beskaffenhet att den 
skulle prövas enligt LRA och klagande var därför förhindrad enligt lagen (1965:276) om inskränkning i rätten att 
föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut att klaga på nämndens beslut hos regeringsrätten. 
 
RÅ Ab 466/79 och RÅ Bb 31/80 
Laglighetsprövning. Bl.a. fråga om klagande fick åberopade företrädesrätt som grund för upphävande av 
kommunalt beslut. Det fick hen inte enligt HFD (enligt lagen om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig 
arbetsgivares beslut) som fann att länsstyrelsen (underinstans vid den tiden) inte skulle prövat frågan om 
företrädesrätt. 
 
RÅ Bb 272/79 
Laglighetsprövning. Besvärsnämnd avvisade överklagande då nämnden ansåg att frågan skulle lösas enligt LRA 
och nämnden var därför inte rätt forum att pröva frågan. HFD fann att frågan rörde anställningsbeslut och att 
LRA var tillämplig på förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den klagande var inte arbetstagare hos 
kommunen och besvärsnämnden skulle därför ha prövat frågan. 
 
RÅ Ab 149/80 
Laglighetsprövning av besvärsnämnds beslut. Nämnden hade inte kunnat visa att den klagande återtagit sin 
ansökan om anställning, vilket nämnden utgått från, och HFD fann att beslutet inte tillkommit i laga ordning. 
Anställningsbeslutet upphävdes. 
 
RÅ Bb 50/80 
Person A klagade på ett anställningsbeslut till en kommunal besvärsnämnd, som inte ändrade beslutet. Person B 
klagade på besvärsnämndens beslut. HFD fann att endast kommunmedlem vars överklagande ogillats av 
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besvärsnämnden hade klagorätt. Person B hade inte fört talan mot det kommunala anställningsbeslutet och kunde 
därför inte föra talan mot besvärsnämndens beslut. Överklagandet avvisades. 
 
RÅ 1994 not. 515 
Landstinget anställde en klinikchef. Enligt gällande bestämmelser skulle klinikchef ha specialistkompetens inom 
den specialitet som utövades på enheten. Det saknade den anställde och HFD fann att anställningsbeslutet stred 
mot lag. Anställningsbeslutet upphävdes. 
 
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2004-12-22, mål nr 2801-02 
J.E. begärde laglighetsprövning av kommunens beslut att tillsätta en idrottslärare som saknade behörighet enligt 
skollagen (1985:1100). Kommunen hade åberopat särskilda skäl för anställningen. Skälen skulle ha framkommit 
vid anställningsintervju och hörande av referenser m.m., men det hade inte dokumenterats. Med hänsyn till den 
restriktiva bedömningen som ska göras enligt förarbetena till skollagen vad avser särskilda skäl, fann 
kammarrätten visat särskilda skäl inte framkommit. Beslutet var olagligt och anställningen skulle upphävas. 
 
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2004-06-14, mål nr 2762-02. 
Samma bedömning och i princip samma omständigeter som i Kammarrätten i Sundsvalls dom 2004-12-22, mål 
nr 2801-02. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom 2008-02-27, mål 4103-07. 
Kommunen anställde en lärare med undervisning i svenska och bild. R.B. begärde laglighetsprövning av beslutet 
och anförde att för att vara behörig lärare i bild krävdes 60 poäng (90 högskolepoäng) enbart i ämnet bild. 
Kommunen anförde att läraren hade 60 poäng i ämnet musiskt lärarande, vilket gav behörighet till att undervisa i 
bildämnet. Kammarrätten fann att musiskt lärande inkluderade bildämnet, varför beslutet inte kunde vara 
olagligt. 
 
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2008-04-09, mål nr 700-07 
Umeå kommun anställde till ferieskolan en lärare som var obehörig för årskurs 9, trots att det fanns behöriga 
lärare som sökande. A.H. begärde laglighetsprövning av beslutet på denna grund. Kammarrätten fann det visat 
att läraren var obehörig. Dåvarande skollag (1985:1100) tillät undantag från behörighetskravet om det fanns 
särskilda skäl. Normalt när det gäller laglighetsprövning är det den som klagar som har att visa att beslutet är 
olagligt, som har bevisbördan, men att det i denna situation är upp till kommunen att visa att det förelåg särskilda 
skäl. Det har inte kommunen visat. Därför har kammarrätten upphävt anställningsbeslutet. 
 
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2009-03-04, mål nr 3092-07. 
Att anställa en obehörig lärare stred mot lag. 
 
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2010-08-19, mål nr 1831-09 
En lärare som inte var utbildad gymnasielärare och inte hade någon särskild utbildning i svenska som andraspråk 
var enligt kammarrätten olagligt. Efter laglighetsprövning upphävdes anställningsbeslutet av 
kommunalförbundet. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-11-21, mål 1144-11 
Kommunen anställde en lärare som saknade formell lärarutbildning. Huvuddelen av anställningen utgjorde 
undervisning i svenska. Den person som inte anställdes hade bl.a. undervisning i svenska som inriktning. Efter 
laglighetsprövning fann kammarrätten att kommunen inte fog för att anställa den obehöriga läraren. Beslutet 
stred mot lag och kammarrätten upphävde det. 
 
Diskrimineringsmål 
AD 1981 nr 109 
En arbetstagarorganisation gjorde gällande att en kommun vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen (1979:1118) missgynnat en av organisationens medlemmar på grund av kön. En annan person 
fick arbetet, men beslutet i anställningsärendet upphävdes av kommunens besvärsnämnd. Frågan var då om den 
klagande kunde anses ha kunnat vara diskriminerad, när det anställningsbeslut hen hänvisar till som 
diskriminerande har blivit upphävt och något nytt beslut inte hade fattats. AD uttalade ” Emellertid finns på den 
offentliga sektorn möjligheten att få ett anställningsbeslut omprövat på administrativ väg. Frågan är då vilken 
betydelse en besvärstalan får vid tillämpningen av jämställdhetslagen. […] Även om nu besvärsnämnden 
materiellt prövar ett anställningsärende så kan nämnden inte ingå i prövning av frågan huruvida någon sökande 
har blivit diskriminerad på grund av sitt kön. Har en förbigången sökande anfört enbart en sådan grund för sina 
besvär skall nämnden med hänsyn till innehållet i lagen (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot 
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offentlig arbetsgivares beslut avvisa besvärstalan. Vad nämnden däremot skall pröva är underinstansens 
bedömning av de sökandes sakliga meriter”. AD fann således att det inte var hinder att ärendet redan prövats 
administrativt och att beslutet därmed kunde angripas med stöd av jämställdhetslagen. 
 
AD 1981 nr 169  
Bl.a. fråga om könsdiskriminering att anställa en man framför en kvinna på en tjänst som kommunsekreterare. 
Jämställdhetslagen (1979:1118). 
 
AD 1981 nr 171  
Bl.a. fråga om kommun har gjort sig skyldig till könsdiskriminering genom att tillsätta en vikariattjänst som 
assistent till konsumentsekreteraren med en man i stället för en kvinna. Jämställdhetslagen (1979:1118). 
 
AD 1982 nr 102 
En arbetstagarorganisation gjorde gällande att ett landsting vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen missgynnat en av organisationens medlemmar på grund av kön. AD gjorde en meritvärdering 
av den klagande och den person som fått anställningen. Sammanfattningsvis kom AD till den slutsatsen att den 
klagande hade ett försteg när det gäller faktorn yrkeserfarenhet. Detta betydde att AD kom till den slutsatsen att 
man vid en noggrann meritvärdering efter de urvalsprinciper som landstinget ostridigt tillämpat borde gett ett 
visst försteg åt den klagande. Men AD kom fram till att landstinget inte diskriminerat den klagande på grund av 
kön. Landstinget hade bara gjort en annan bedömning, som AD menade var oriktig, av de sökandes meriter och 
det fanns inte något könsdiskriminerande syfte. 
 
AD 1982 nr 139  
Fråga huruvida landsting gjort sig skyldigt till könsdiskriminering i den mening som avses i jämställdhetslagen 
(1979:1118) genom att med förbigående av kvinnlig sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. 
 
AD 1983 nr 50 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) gjorde gällande att en myndighet vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen missgynnat en sökande på grund av kön. AD konstaterade först att det inte fanns några 
särskilda behörighetsvillkor för anställningen. Utifrån detta gjorde AD en meritvärdering mellan den klagande 
och den person som fått anställningen. AD kom fram till att den person som fått anställningen hade ett försteg i 
fråga om yrkeserfarenhet samt att de var likvärdiga vad gäller utbildning. JämO gjorde även gällande att den 
person som fått anställningen hade uppträtt olämpligt och förolämpande mot kvinnor vid flera tillfällen. AD fann 
dock att det konkret bara kunde riktas viss kritik gällande den person som anställningens uppträdande vid ett 
tillfälle. Det kunde vid en samlad bedömning inte innebära att den person som fått anställningen varit mindre 
meriterad. JämOs talan om diskriminering bifölls inte. 
 
AD 1983 nr 78  
Fråga om kommunen vid anställning av en städledare gjort sig skyldig till könsdiskriminering genom att utse 
kvinnlig sökande framför en manlig. Jämställdhetslagen (1979:1118). 
 
AD 1983 nr 83 
En arbetstagarorganisation gjorde gällande att en kommun vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen missgynnat en av organisationens medlemmar på grund av kön. Vid en meritvärdering fann 
AD att den klagande under alla omständigheter inte kunde anses vara bättre meriterad för anställningen än den 
person som fått anställningen. Hen kunde därför inte blivit utsatt för könsdiskriminering. 
 
AD 1983 nr 102  
Fråga huruvida riksarkivet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118). 
 
AD 1983 nr 104 
JämO gjorde gällande att en myndighet vid beslut i anställningsärende i strid med jämställdhetslagen missgynnat 
en sökande på grund av kön. Vid meritvärdering fann AD att den klagande hade klart försteg framför den person 
som fått anställningen vad avser förtjänst och skicklighet. Myndigheten hade gjort gällande att den person som 
fått anställningen riskerade arbetslöshet och att arbetsmarknadspolitiska skäl rymdes inom ramen för ”sakliga 
grunder”. AD kom fram till att det inte fanns praxis som visade att arbetsmarknadspolitiska skäl rymdes inom 
sakliga grunder, men fann även att det inte fanns någon utredning som talade för att det var klart uteslutet att 
sådana skäl kunde beaktas. AD uttalade ” Det är inte domstolens sak att ta ställning till om anställningsbeslutet 
är grundlagsenligt. Domstolens prövning skall riktas in på om arbetsgivaren har gjort sig skyldig till 
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könsdiskriminering”. AD fann att arbetsmarknadspolitiska skäl varit tungt vägande vid bedömning av vem som 
skulle få anställningen och det kunde inte vara tal om någon könsdiskriminering. 
 
AD 1984 nr 1  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118). 
 
AD 1984 nr 12 
En klagande gjorde gällande att en myndighet vid beslut i anställningsärende i strid med jämställdhetslagen 
missgynnat hen på grund av kön. AD kom fram till att den klagande inte kunde anses ha bättre sakliga 
förutsättningar för anställningen och något missgynnande på grund av kön hade därmed inte förekommit. 
 
AD 1984 nr 22  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118). Även fråga om 
betydelsen vad som har angivits i platsannonsen för tjänsten rörande teoretisk utbildning.  
 
AD 1984 nr 100  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).  Särskild fråga om vilken 
vikt som skall få läggas vid viss yrkeserfarenhet som enligt vad som påstås i målet kvinnor har begränsade 
möjligheter att erhålla.  
 
AD 1986 nr 67  
Fråga huruvida företag gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1986 nr 103  
Fråga huruvida företag gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118). Även fråga om beslutet 
av berättigat av hänsyn till ett särskilt intresse som inte bör vika för intresset av jämställdhet i arbetslivet. 
 
AD 1987 nr 1  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 8  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 35  
Fråga huruvida företag vid intern rekryteringsannons gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med 
förbigående av en kvinnlig sökande utse manlig sökande. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 51  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 67  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en manlig 
sökande utse kvinnlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118). AD uttalade ”  Det 
väsentliga är nämligen att jämställdhetslagen inte lämnar en arbetsgivare utrymme för att låta uppgifter av denna 
art bli avgörande för sitt beslut i ett anställningsärende, om därigenom en sökande med i övrigt bättre sakliga 
förutsättningar blir förbigången till förmån för en sökande av motsatt kön, utan att först utreda saken och ta reda 
på om det verkligen finns tillräckliga skäl för att påstå, att den förbigångna sökanden på grund t ex av 
samarbetssvårigheter är olämplig för anställningen. Den arbetsgivare som inte gör det måste finna sig i att 
anställningsbeslutet betraktas som ett åsidosättande av diskrimineringsförbudet i lagen, även om det faktiskt 
förhåller sig så att arbetsgivaren har låtit sin uppfattning om risken för samarbetssvårigheter bli avgörande och 
även om det inte ligger något könsdiskriminerande syfte bakom arbetsgivarens beslut.” 
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AD 1987 nr 83  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 140  
Fråga huruvida kommun gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1987 nr 152  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1988 nr 50  
Fråga huruvida folkhögskola gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1989 nr 122 
En arbetstagarorganisation gjorde gällande att ett landsting vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen missgynnat hen på grund av kön. AD kom fram till att den klagande var klart överlägsen i 
fråga om yrkeserfarenhet och presumtionen var då att hen blivit utsatt för könsdiskriminering. Landstinget 
anförde att arbetsplatsen bestod av uteslutande av anställda av samma, varför landstinget menade att de 
tillgodosåg särskilda vårdpolitiska intressen genom att anställa en person av motsatt kön. AD kom fram till att 
landstinget inte visat att det fanns sådana skäl som kunde bryta presumtionen om diskriminering. AD utdömde 
skadestånd till den klagande. 
 
AD 1993 nr 49  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1979:1118).   
 
AD 1997 nr 16  
Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i strid med bestämmelserna i 16 § 1991 års 
jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av en befattning som kyrkoherde. 
 
AD 1997 nr 61  
Fråga huruvida en kommun vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § 
lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.  
 
AD 1998 nr 134  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § 
lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.  
 
AD 2002 nr 45  
Fråga huruvida ett landsting har gjort sig skyldigt till otillåten könsdiskriminering på grund av ett en sökande 
varit gravid. Arbetsdomstolen har funnit att den gravida kvinnan förbigicks vid anställningen eftersom hon hade 
bättre sakliga förutsättningar för arbetet än den som anställdes. Arbetsdomstolen har vidare funnit att 
landstingets handlande inte har skett i strid med jämställdhetslagen i dess lydelse före den 1 januari 2001. 
Handlandet från landstinget stred dock mot förbudet mot könsdiskriminering genom att rådets direktiv 
76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (likabehandlingsdirektivet) 
hade direkt effekt. 
 
AD 2002 nr 54  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § 
lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.  
 
AD 2002 nr 128  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § 
lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. Fråga om vilka språkkrav som ställdes. 
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AD 2003 nr 47  
Fråga huruvida en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om 
ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid mot lagen (1999:132) om förbud av 
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.  
 
AD 2003 nr 58  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § 
lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. 
 
AD 2003 nr 63  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen (1991:433). 
 
AD 2003 nr 73  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
 
AD 2004 nr 44  
Fråga huruvida myndighet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att med förbigående av en kvinnlig 
sökande utse manlig sökande till ledigförklarad tjänst. Jämställdhetslagen (1991:433). 
 
AD 2005 nr 3  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.  
 
AD 2005 nr 47  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Den arbetssökande hade sökt arbetet efter att 
ansökningstiden gått ut, och AD fann att hen den klagande inte längre var att anse som arbetssökande varvid 
reglerna om diskriminering var inte tillämpliga. 
 
AD 2005 nr 69 
En arbetstagarorganisation gjorde gällande att en kyrklig samfällighet vid beslut i anställningsärende i strid med 
jämställdhetslagen (1991:433) missgynnat en kvinna på grund av kön. AD fann att mannen, som fått 
anställningen, och kvinnan hade i huvudsak likvärdiga meriter. Kvinnan hade visat det antagligt att 
diskriminering förelåg. AD fann dock att utredningen visade att arbetsgivaren på ett övertygande sätt lyckats visa 
att det varit mannens större personliga lämplighet som varit avgörande för beslutet och inte det faktum att han 
varit man. Ingen diskriminering förelåg. 
 
AD 2005 nr 87 
En arbetssökande som inte uppfyllde de formella längdkraven i annonsen väckte genom JämO talan i AD 
avseende indirekt diskriminering på grund av kön. AD fann att längdkravet inte var en sådan lämplig och 
nödvändig åtgärd för att nå bolagets syfte med kravet att det skulle vara tillåtet. Tillämpningen hade en negativ 
effekt på kvinnliga arbetssökande som sållades bort för prövning i anställningsärendet. AD fann att det var 
diskriminering och allmänt skadestånd utgick. 
 
AD 2005 nr 98  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Fråga om språkkrav. 
 
AD 2005 nr 126 
Fråga huruvida en kommun vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 
lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Fråga om vilka handlingar kommunen 
hade tillgång till. 
 
AD 2006 nr 96  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen (1991:433). 
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AD 2006 nr 126  
Bl.a. fråga huruvida en myndighet vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med 
bestämmelserna i jämställdhetslagen (1991:433). 
 
AD 2007 nr 45  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Under anställningsförfarandet, efter att den 
arbetssökande lämnat in sin ansökan, fick hen svar att bolaget främst sökte personer som behärskade det svenska 
språket och att hans ansökan innehöll alltför många stavfel. Bolaget ansågs inte ansvarigt för den anställdes 
uttalanden och AD avslog överklagandet. 
 
AD 2008 nr 47  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Fråga om språkkrav. 
 
AD 2009 nr 11  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Fråga om språkkrav. 
 
AD 2009 nr 16  
Fråga huruvida ett bolag vid anställning gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i lagen 
(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
 
AD 2009 nr 87 
Diskrimineringsombudsmannen gjorde gällande att en kommun vid beslut i anställningsärende i strid med 
diskrimineringslagen gjort sig skyldig till diskriminering av en sökande på grund av etniskt ursprung. AD fann 
att den person som fått anställning och den klagande fick bedömas som likvärdiga för arbetet sett till utbildning 
och erfarenhet. Däremot bedömdes den person som fått anställning ha ett klart försteg framför den klagande vad 
gäller personlig lämplighet. Den klagande bedömdes inte nå upp till de krav som ställts vad gäller personlig 
lämplighet. Kommunen hade inte kontaktat referenser för de klagande, men AD fann det visat att det berodde på 
att en av dessa var sjukskriven under längre tid och den andra skulle inte kunna lämna uppgifter som kunde ligga 
till grund för att bedöma den personliga lämpligheten och det hade således inte varit ägnat att påverka 
bedömningen i målet. Slutsatsen blev att den klagande och den person som fått anställning inte hade varit i en 
jämförbar situation, vilket medförde att den klagande inte kunde blivit utsatt för etnisk diskriminering genom 
anställningsbeslutet. Lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
 
AD 2010 nr 13  
Fråga om myndighet gjort sig skyldig till diskriminering med hänvisning till arbetssökandes funktionshinder 
(grav synskada) enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
Fråga om myndighet har gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av funktionshinder genom att inte 
vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att skapa en situation för den arbetssökande som var jämförbar 
med den för personer utan detta funktionshinder. 
 
AD 2010 nr 91  
Fråga huruvida en myndighet vid anställning gjort sig skyldig till dels könsdiskriminering och dels 
åldersdiskriminering i strid med bestämmelserna i DL när en 62-årig kvinna inte kallats till arbetsintervju. 
 
AD 2011 nr 2 
Fråga huruvida en lantbrukare gjort sig skyldig till könsdiskriminering. Arbetssökande som under 
praktiktjänstgöring sökte en anställning hos en lantbrukare drabbades under praktiktjänstgöringen av ett missfall 
och hon nekades sedan anställning på grund av framtida möjligheter till att bli gravid. AD fann att det var direkt 
diskriminering. 
 
AD 2011 nr 23 
Fråga huruvida ett bolag gjort sig skyldig till könsdiskriminering eller missgynnande i strid med 
föräldraledighetslagen. Arbetssökande som under intervju meddelade att hon var gravid och arbetsgivaren avbröt 
då rekryteringsförfarandet gentemot henne. 
 
  



70 
 

AD 2013 nr 74 
Fråga huruvida ett bolag gjort sig skyldig till könsdiskriminering eller missgynnande i strid med 
föräldraledighetslagen. Arbetssökande som erbjudits anställning men fått erbjudande om anställning återtaget 
efter att hon meddelat att hon var gravid. 
 
AD 2014 nr 19 
Fråga huruvida en kommun gjort sig skyldig till könsdiskriminering eller missgynnande i strid med 
föräldraledighetslagen. Även fråga om diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd. 
 
Rättsprövning 
RÅ 2000 not. 185 
Regeringen avslog ett överklagande av ett anställningsbeslut. ”Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § 
lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske 
bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något 
förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels 
föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes 
(8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för 
enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Ett ärende 
angående offentlig anställning rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen 
och omfattas följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning (se RÅ 1991 not. 314 m.fl. och prop. 1987/88:69 
s. 35). Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas.” 
 
RÅ 2006 ref 65 
Regeringen avslog ett överklagande i ett anställningsbeslut och den klagande begärde rättsprövning av beslutet. 
Ett krav för rättsprövning var att det rörde den klagandens civila rättigheter. HFD prövade anställningsbeslutet 
som att det rörde civila rättigheter. Men HFD fann utifrån omständigheterna i målet var sådana att regeringens 
beslut skulle stå fast. 
 
RÅ 2006 not. 203 
Även i detta fall fann HFD att ett anställningsbeslut rörde civila rättigheter och kunde rättsprövas. Regeringens 
beslut stod dock fast. 
 
RÅ 2007 not. 143 
Samma bedömning som i RÅ 2006 ref 65 och RÅ 2006 not. 203. 
 
RÅ 2009 not. 156 
Samma bedömning som i RÅ 2006 ref 65, RÅ 2006 not. 203 och RÅ 2007 not. 143. 
 
Avgöranden från JO och JK 
JO 1980/81 s 446 
En skolstyrelse hade märkt hens ansökningshandlingar som för sent inkomna. Eftersom sista ansökningsdagen 
var midsommarafton var sista dag enligt lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid att komma in med 
ansökan följande vardag. Hens handlingar hade kommit in i tid. Dessutom framgick det av skolstyrelsens 
föreskrifter att de kunde ta hänsyn till ansökningar som kommit in för sent. Skolstyrelsens handlande kunde 
antas ha skadat något och styrelsen hade handlat fel i mer än ett avseende. 
 
JO 1991/92 s. 351 
Av allmänna principer om rättskraft följer att när den myndighet som skall tillsätta en tjänst har offentliggjort sitt 
slutliga beslut i anställningsärendet vinner det beslutet rättskraft i den meningen att det inte kan återkallas eller 
ändras av anställningsmyndigheten, s.k. negativ rättskraft 
 
JO 2004/05 s 353 
”JO prövar huvudsakligen om statliga eller kommunala myndigheter i sin verksamhet följer gällande lagstiftning 
när det gäller den formella ärendehandläggningen. Rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på det 
rent kommunala området har i princip uteslutande privaträttslig karaktär. JO utreder som regel inte klagomål 
som rör sådana förhållanden..” JO fann att kommunen inte anmält delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Det 
försvårade enskilds möjlighet att begära laglighetsprövning av beslut i anställningsärende och JO utdelade kritik.  
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JO 2005/06 s 345 
Regeringen upphävde ett anställningsbeslut av Naturvårdsverket och fann att klagande borde fått tjänsten. 
Naturvårdsverket hanterade regeringens beslut på så sätt att verket gjorde en förnyad bedömning huruvida 
anställningen skulle genomföras och fann att så inte var fallet. JO fann att verket som första instans beslutat om 
anställningen och att det inte kunde återkallas eller ändras. Det rådde ingen tvekan om att regeringens beslut 
innebar att klagande skulle få tjänsten. Handläggningen hade varit felaktig och Naturvårdsverket förtjänade 
kritik. 
 
JO 1368-2008 
Hen överklagade ett anställningsbeslut. Socialdepartementet hade efter avslutad skriftväxling i ärendet inte gjort 
någon åtgärd på drygt ett och ett halvt år. Beslut borde ha kunnat meddelas inom några månader efter att 
skriftväxlingen avslutats och handläggningen av ärendet förtjänade kritik. 
 
JO 1593-2008 
Hens överklagande kom in till Kronofogdemyndigheten den 17 december 2007 och överlämnandes till Statens 
överklagandenämnd i slutet av maj 2008. Handläggningstiden var enligt JO oacceptabel och kritik utdelades. 
 
JO 2530-2008 
JO konstaterade att handläggningen av ett överklagat anställningsbeslut tagit alltför lång tid hos Statens 
överklagandenämnd (nästan sex månader hos nämnden) och utdelade kritik. 
 
JO 3431-2008 
Av utredningen framgick att hens överklagande av anställningsbeslutet kom in till Migrationsverket den 14 april 
2008 och att ärendet överlämnades till överinstansen först den 3 juni 2008. Handläggningstiden var enligt JO 
oacceptabel och Migrationsverket förtjänar kritik för dröjsmålet. 
 
JK Dnr 2332-07-40 
”Av handlingarna i ärendet framgår när det gäller de formella kraven att den som erhöll anställningen (KK) 
uppfyllde alla dessa kriterier. PG uppfyllde de flesta kriterierna men saknade kunskap och erfarenhet när det 
gällde framför allt torskbottentrålning. Hans erfarenhet av fiske begränsade sig också till ett år medan KK hade 
varit fiskare under åren 1978 - 1994 samt haft kortare vikariat på fiskfartyg under åren 1997 - 2004. 
Fiskeriverket bedömde att KK:s drygt 20-åriga kompetens inom inre och yttre reparations- och underhållsarbeten 
var överlägsen PG:s. Vid en sammanvägd bedömning av skicklighet ansåg Fiskeriverket att KK:s långa 
erfarenhet inom fiske samt dennes bättre kompetens inom reparations- och underhållsarbeten vägde tyngre än 
PG:s skicklighet. […] De ovannämnda förarbetsuttalandena torde även innebära att ett ställningstagande i ett 
anställningsärende innefattar ett visst mått av skönsmässig bedömning. När det gäller skador genom beslut som 
innefattar sådana bedömningar av en myndighet torde man mera sällan kunna visa fog för påståendet att 
myndigheten vid denna prövning har förfarit vårdslöst (jfr prop. 1972:5 s. 518). För skadeståndsansvar torde 
krävas att ett beslut har framstått som klart omdömeslöst eller tydligt påverkats av obehöriga hänsyn (jfr 
Bengtsson, Det allmännas ansvar, 2 uppl., s 85 f.). […] Justitiekanslerns granskning av ärendet har skett från 
skadeståndsrättslig synpunkt. Vi denna granskning har inte framkommit annat än att Fiskeriverkets beslut att 
anställa KK för den aktuella tjänsten har grundat sig på de sakliga kriterierna förtjänst och skicklighet. 
Fiskeriverket har därmed inte handlat vare sig felaktigt eller försumligt vid anställningsförfarandet. Någon grund 
för skadestånd föreligger således inte. Anspråket ska därför avslås.” 
 
JO 2010/11 s. 275 
Statens överklagandenämnd hade upphävt ett anställningsbeslut och sagt att den klagande borde erbjudits 
anställningen. Migrationsverket ansåg fortfarande att den klagande inte var lämplig som chef och anställde inte 
personen. Att Migrationsverket inte rättade sig efter överinstansens beslut var principiellt sett allvarligt enligt JO. 
 
JO 2012/13 s 428 
JO uttalade ”Det kommunala tjänstetillsättningsförfarandet är författningsreglerat i väsentligt lägre grad än det 
statliga. Varken LOA eller anställningsförordningen, där det finns vissa bestämmelser om 
anställningsförfarandet, gäller hos kommunerna. KL innehåller inga motsvarande regler med avseende på 
tillsättning av tjänster. Kommunerna är dock inte helt obundna av författningsreglering vid handläggningen av 
tillsättningsärenden. Det i 1 kap. 9 § RF uppställda kravet, att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra 
som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet, gäller även här. En kommuns handlingsfrihet vid tillsättning av tjänster 
begränsas också av sådan speciallagstiftning som är tillämplig inom det område som anställningen avser. 
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Speciallagstiftning återfinns bl.a. i skollagen (2010:800) där det uppställs vissa krav för att en person ska kunna 
bli aktuell för en anställning som t.ex. lärare.” 
 
JO 2013/14 s 334 
Statens överklagandenämnd beslutade att avvisa ett överklagande av Arbetsförmedlingens anställningsbeslut att 
inte anställa hen som arbetsförmedlare. I sitt beslut fann nämnden att hen redan innehade en sådan tjänst som 
avses med det överklagade beslutet och att beslutet därför inte kunde sägas gå hen emot. Därav följde enligt 
nämnden att hen inte kunde överklaga anställningsbeslutet enligt 22 § FL. JO höll inte med att beslutet inte ”gått 
honom emot” och nämnden hade inte på ett övertygande sätt visat att hen inte hade något att vinna på att få sitt 
överklagande prövat i sak. 
 
Extraordinära rättsmedel 
RÅ 1988 not. 87 
Ansökan om återställande av försutten tid av ett kommunalt anställningsbeslut. HFD fann att den klagande visat 
giltig ursäkt för sin underlåtenhet att överklaga i tid och kommunen skulle betrakta överklagandet som inkommet 
i rätt tid. 
 
RÅ 1991 not. 455 
Den klagande beviljades återställande av försutten tid och HFD fann att regeringen (civildepartementet) hade att 
ta upp överklagandena. 
 
RÅ 1996 not. 181 
Resning. Statens invandrarverk fattade ett anställningsbeslut och ärendet prövades av regeringen som avslog 
överklagandet. Den klagande menade i ansökan om resning att regeringen inte tagit del av hans sista yttrande 
och att han inte fått möjlighet att slutföra talan. HFD fann att det inte fanns synnerliga skäl att pröva saken på 
nytt. 
 
Kammarrätten i Stockholm, beslut 2011-02-24, mål nr 6182-10 
Statens överklagandenämnd upphävde ett anställningsbeslut meddelat av Arbetsförmedlingen, som ansökte om 
resning hos kammarrätten. Kammarrätten fann att myndigheter som inte hade uttryckligt författningsstöd inte 
fick föra talan mot annans myndighets beslut. Detsamma skulle gälla för resning. Det innebar att 
Arbetsförmedlingen inte fick ansöka om resning. 
 
Kammarrätten i Stockholm, beslut 2011-02-24, mål nr 6763-10 
Statens överklagandenämnd hade avslagit överklagande av H.H. i ett anställningsbeslut av Arbetsförmedlingen. 
H.H. begärde resning av beslutet av Statens överklagandenämnd. Nämnden hade i sitt beslut utgått från att H.H. 
vid tidpunkten för Arbetsförmedlingens anställningsbeslut saknade av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som 
psykolog, vilket enligt annonsen var ett krav. Detta stämde inte, varför det enligt kammarrätten fanns synnerliga 
skäl att pröva saken på nytt. Resning beviljades och målet överlämnades till Statens överklagandenämnd för ny 
handläggning. 
 
Kammarrätten i Göteborg, beslut 2011-09-05, mål 4628-11 
Polismyndigheten i Stockholms län beslutade att inte beakta ansökan från A.B. gällande en anställning som 
huvudregistrator eftersom den var för sent inkommen. Beslutet överklagades till kammarrätten, som avvisade 
överklagandet på den grund att rätten inte var behörig att pröva överklagandet. Rätt instans var Statens 
överklagandenämnd. 
 
Kammarrätten i Stockholm, beslut 2013-04-17, mål nr 1693-13 
M.H. överklagade ett anställningsbeslut hos Statens överklagandenämnd och begärde samtidigt om återställande 
om försutten tid eftersom hen inte klagat inom rätt tid. Statens överklagandenämnd avvisade hens överklagande 
som för sent inkommet och angav att nämnden inte kunde pröva begäran om återställande av försutten tid. 
Istället ansökte M.H. hos kammarrätten om återställande av försutten tid och anförde att dröjsmålet med 
överklagande hade legat utanför hens kontroll. Kammarrätten ansåg att det inte kommit fram några 
omständigheter som visade att M.H. haft giltig ursäkt att inte överklaga anställningsbeslutet i rätt tid och avslog 
därför ansökan. 
 
Arbetsrättsliga mål 
AD 1985 nr 5 
Enligt gällande kollektivavtal skulle vid beslut i anställningsärende företräde lämnas sökande som har den 
längsta sammanlagda tjänstetiden hos landstinget, om sökandena har likvärdiga kvalifikationer. En 
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arbetstagarorganisation gjorde gällande att landstinget inte följt kollektivavtalet vid beslut i anställningsärende. 
Landstinget hade bl.a. tillsatt tre vårdtjänster till tre män, trots att det fanns tre kvinnor som hade avsevärt längre 
arbetstid (de klagande). Samma skicklighet. AD fann att det enligt kollektivavtalet inte fanns någon principiellt 
hinder för landstinget att tillmäta könstillhörigheten betydelse vid beslut i anställningsärende. Det fanns enligt 
AD inte några sådana vårdmässiga skäl som kunnat motivera att skötartjänsterna är jämnt fördelade mellan 
kvinnor och män. Det innebar att landstinget enligt kollektivavtal inte kunde förbise kvinnornas längre 
tjänstgöring. AD förklarade att landstinget var skyldigt att anställa kvinnorna och att landstinget skulle betala 
allmänt skadestånd till såväl kvinnorna som arbetstagarorganisationen för brott mot kollektivavtal. 
 
AD 1985 nr 41 
Enligt gällande kollektivavtal framgick att vid beslut i anställningsärende skulle bl.a. hänsyn tas till väl vitsordad 
föregående tjänstgöring, skicklighet och lämplighet för ifrågavarande anställning samt att vid likvärdiga 
kvalifikationer företräde bör lämnas sökande som har den längsta sammanlagda tjänstetiden. Det var två 
sökande, således en tvist om vem skulle fått arbetet. AD fann att den klagande hade större yrkeserfarenhet, 
grundad på en längre och väl vitsordad tjänstgöring, och landstinget var skyldigt att anställa hen. Allmänt 
skadestånd samt ersättning för utebliven lön och semesterlön skulle också utgå. 
 
AD 1985 nr 129 
I målet uttalade AD: ”Den offentligrättsliga ordningen syftar bl.a. till att skapa insyn i det offentliga 
anställningsförfarandet och göra det möjligt att överklaga en arbetsgivares beslut. Överklagbarheten bygger på 
att arbetsgivaren genom en offentligrättslig akt tillkännager sitt beslut i ett anställningsärende. Reglerna för hur 
ett anställningsavtal kommer till stånd är däremot av privaträttslig karaktär. Både privat- och offentligrättsliga 
regler berörs i ett fall då en offentlig arbetsgivares anställningsbeslut, samtidigt som det utgör en offentligrättslig 
akt, även är ett uttryck för arbetsgivarens privaträttsliga viljeförklaring varigenom avtal sluts. De båda 
regelsystemen har emellertid skilda ändamål och kan tillämpas oberoende av varann. Detta betyder att ett för 
båda parter bindande avtal kan, som en följd av de privaträttsliga reglerna, ha träffats innan arbetsgivaren 
upprättar sitt formella anställningsbeslut. Beslutet saknar då avtalsrättsliga verkningar och innefattar ett 
tillkännagivande av det ingångna avtalet.[…] I fråga om statliga och statligt reglerade tjänster finns det 
offentligrättsliga regler i bl.a. lagen (1976:600) om offentlig anställning och anställningsförordningen 
(1965:601). På det statliga området är därigenom anställningsförfarandet noga reglerat. Här kan inte bara 
anställningsbeslutet överklagas utan i viss utsträckning även en myndighets förslag att förorda någon för en 
tjänst (jfr 13 a § anställningsförordningen).[…] Rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på det 
rent kommunala och landstingskommunala området har i princip uteslutande privaträttslig karaktär. På detta 
område finns inte något offentligrättsligt regelsystem motsvarande det som gäller det statligt reglerade området. 
Trots detta har anställningsförfarandet hos kommuner och landsting ofta stora likheter med det statligt reglerade 
förfarandet. Detta är naturligt med tanke på att beslut i anställningsärenden som nyss nämnts i princip kan 
överklagas i offentligrättslig ordning. […] Bestämmelsen i 1 kap 9 § regeringsformen om saklighet och 
opartiskhet i den offentliga verksamheten är ett allmänt hållet principstadgande som ger föga ledning i konkreta 
situationer. I fråga om de offentliga organens uppträdande som arbetsgivare ger den närmast uttryck för den 
allmänna arbetsrättsliga principen om skyldigheten att handla i enlighet med god sed på arbetsmarknaden. […] 
Bestämmelsen i 7 kap 1 § första stycket 5 kommunallagen, som anger en av de tillåtna grunderna för 
kommunalbesvär, avspeglar värderingar av samma slag som de som bär upp 1 kap 9 § regeringsformen.” 
 
AD 1987 nr 123 
Enligt gällande kollektivavtal framgår bl.a. att vid anställning ska hänsyn tas till väl vitsordad föregående 
tjänstgöring, skicklighet och lämplighet för ifrågavarande anställning samt att vid likvärdiga kvalifikationer 
företräde bör lämnas sökande som är anställd i landstingets tjänst. En arbetstagarorganisation gjorde bl.a. 
gällande att landstinget inte följt kollektivavtalet vid beslut i anställningsärende. Parterna var överens om att AD 
gjorde en meritvärdering utifrån kriterierna utbildning, yrkeserfarenhet och personlig lämplighet. AD kom fram 
till att den person som hade fått anställningen hade bättre kvalifikationer och landstinget hade därmed inte brutit 
mot reglerna i kollektivavtalet. 


