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Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet

Offentlig arbetsgivare
• Ägs av stat, kommuner och landsting. 

Den offentliga sektorn bedrivs med 
hjälp av skattebetalarnas pengar. Dessa 
pengar bekostar de anställdas löner, 
skatter, pensioner och investeringar. 

Exempel på offentliga arbetsgivare: 

• Sjukvård, polis, skolor, brandkår, äldre
omsorg och transporter, som exempel
vis buss och tåg. 

Privat arbetsgivare
• Äger sina företag själva. Företagen är 

vinstdrivande och vinsterna bekostar 
bland annat lön till de anställda, skatter, 
pensionsbetalningar och investeringar. 

Exempel på privata företag: 

• VOLVO, IKEA, HM, Paroc, ICA och Coop

Vill du veta mer om arbets
givare och kompetenskrav:

www.uhr.se 
Universitets  och högskolerådet

Vuxenutbildningen i respektive kommun

Källor

Lag om medbestämmande i arbetslivet – MBL 

Lagen om Anställningsskydd – LAS

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
050049 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Arbetsgivare och 
kompetenskrav



Arbetsrätt    
Det finns många lagar och avtal som gäller för arbete i 
Sverige. De lagar och regler som gäller mellan arbets
givare och arbetstagare kallas för arbetsrätt. 

Lagar
• Beslutas av Sveriges regering. Beskriver vad som gäller 

för varje enskild arbetsgivare. Lagen måste följas av 
både arbetsgivare och arbetstagare. 

Kollektivavtal
• Görs mellan facklig organisation och arbets

organisation. Ett kollektivavtal får aldrig vara sämre 
än vad som står i lagen, utan är en överenskommelse 
om vad som gäller på arbetsplatsen, som exempelvis 
ersättning för övertid. 

Medbestämmandelagen MBL beskriver:
• Arbetstagarens möjligheter att påverka arbetsplatsen.

• Rätten att ha fackföreningar på arbetsplatsen.

• Arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren 
om vad som händer på arbetsplatsen innan man  
fattar beslut.

• Arbetsgivarens skyldighet att förhandla med fackför
ening innan det görs förändringar på arbetsplatsen.

• Arbetstagarens skyldigheter att följa beslut. 

Lagen om anställningsskydd
• Beskriver vad som ska finnas i ett anställningsavtal.

•  Vad som gäller vid olika anställningsformer. 
– Tillsvidareanställning = fast anställning. 
–  Visstidsanställning = tidsbegränsad anställning, 

 exempelvis vikariat och timanställning.

• Vad som gäller vid uppsägning.

• Om företaget stänger.

• Om arbetstagaren inte följt de arbetsrättsliga reglerna.

Kompetenskrav
Anställningsbar
• En individ är anställningsbar om hon eller han har den 

kompetens och/eller den erfarenhet som krävs för att 
få anställning inom yrket.

• Vad som krävs för att en individ ska vara anställnings
bar varierar. Det kan bero på bland annat utbildning, 
erfarenhet, utvecklingsförmåga och olika typer av 
personliga egenskaper. 

I många yrken krävs speciell yrkesutbildning. Exempel: 

• Undersköterska, elektriker, byggarbetare, buss
chaufför, lärare.

Utbildning och validering
För att bedöma om din utbildning eller kunskaper mot
svarar svensk utbildning i yrket, behöver din utbildning/
kunskap valideras. Detta innebär att yrkeskunskaper 
testas av någon som utbildar i yrket genom både prak
tiska prov och kunskapstester. 

Validering av utbildning kan göras inom: 
Bygg, vård (ej legitimationsyrken), industri, transport, 
restaurang.

Om du har betyg från en utbildning som är inom gym
nasium, yrkesutbildning eller akademisk utbildning kan 
du få utbildningen bedömd av UHR = Universitets och 
högskolerådet. Bedömningen av betygen är gratis. 

Vissa yrken är reglerade av svensk lag för vad som krävs 
för att få arbeta inom yrket. Detta styrs genom särskild 
examen och/eller legitimation för yrket. 

Anställningsavtal
När du får ett arbete ska du skriva under ett anställnings
avtal/anställningskontrakt. I anställningsavtalet/anställ
ningskontraktet ska det stå: 

• Ditt namn, personnummer, arbetsuppgifter, titel, 
arbetsgivarens namn, arbetsplats, datum när anställ
ningen påbörjades, vilken anställningsform, uppsäg
ningstid, lön vid anställningens början och hur mycket 
semester du har rätt till, både betald och obetald.

Språkkrav
Om du bor i Sverige så kan svenska språket vara viktigt 
att kunna. Språket är nyckeln in på arbetsmarknaden 
och ger bättre förutsättningar för en delaktighet i 
svenska samhället.

Språkkrav kan skilja sig mellan olika yrken. I vissa yrken 
krävs särskilda krav. Grundkrav gällande språket finns i 
samtliga yrken. Grundkraven är: 

• Att kunna prata, läsa, skriva och förstå.

• Att kunna ta emot och ge information.

Kompetens  
för resultat

Färdigheter

Kunskap
Fakta och metoder; 
att veta hur

Att kunna utföra i 
praktiken; att göra

Erfarenhet, förståelse 
och omdöme att omsätta 

kunskaper i praktiken

Attityd, engagemang, 
mod och ansvar

Vilja

Förmåga


