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Abstract 
The recruitment processes include evaluation of candidates’ qualifications where the employers 

got the opportunity to base their recruitment decisions on personal suitability. Although the 

personal suitability often is used in recruitment decisions there is a lack of legal definition of 

what is comprised within the term personal suitability. However, there are legal regulations 

such as the prohibition of discrimination and demands of objective reasons in the public sector 

that restricts employers’ disposal of the personal suitability. This study aims to define the extent 

to which the concept can be used without being in conflict with the legal regulations entries that 

restrict the free admission for employers in the public sector. This is followed by the goal of 

increasing awareness by trying to identify the risks that is associated with the term and how 

they can be understood from a perspective of diversity in the labour market. The method used 

for this study is legal dogmatic with its' purpose to examine how the restrictions stands in 

relation to the use of the personal suitability in court cases. The result demonstrates that 

employers must be able to set the personal suitability in relation to the qualifications required 

for the requested position to prove that there is no violation with neither the prohibition of 

discrimination or the public requirement of objective grounds. The court cases also showed that 

despite the guidelines evolved through practice is still not completely uniform because each 

unique situation affects the legal assessment. The risks identified is that the use of personal 

suitability could possibly mean that discrimination becomes invisible because of possible 

underlying factors that will determine conclusions the employers makes to found their 

recruitment decision. With that realization also the problems highlighted for further studies are 

to in a more comprehensive study examining norms closely based on either the gender or 

intersectional perspective to gain a deeper understanding of how the use of the personal 

suitability may lead to consequences for the working populations’ opportunities in the labour 

market.  

 

Keywords: recruitment processes, evaluation, personal suitability, discrimination, public 
sector, objective grounds  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
En rättslig grundprincip inom den svenska arbetsrätten är arbetsgivares fria antagningsrätt vid 

rekrytering av arbetstagare som befästes genom Decemberkompromissen 1906, en 

överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och  Sveriges 

Arbetsgivareförening (SAF).1 Principen innebär att den som anses vara bäst lämpad för en tjänst 

utifrån de krav som specificerats är sedan arbetsgivaren fri att anställa. Huvudregeln i den 

svenska arbetsrätten är att den fria antagningsrätten gäller under förutsättning att inga 

inskränkningar i lag begränsar rätten.2 Inom den offentliga sektorn begränsas den fria 

antagningsrätten långtgående, både genom grundlagslagstiftning och speciallagstiftning att 

arbetsgivaren vid rekrytering endast kan fästa sitt anställningsbeslut vid sakliga grunder, såsom 

förtjänst och skicklighet.3 Även dagens Diskrimineringslagstiftning utgör en begränsning som 

omfattar varje steg av rekryteringsprocessen. Detta med syftte att förhindra rekryteringar som 

kan innebära diskriminering på någon av de grunder som nämns i Diskrimineringslagen (DL).4 

 

Trots flera olika tvingande lagregler för att främja likabehandling inom arbetslivet meddelar 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) att diskriminering vid rekrytering är den vanligaste typen 

av diskriminering inom arbetslivet, samt att det förekommer oavsett diskrimineringsgrund -  

ibland flera.5 Samtidigt meddelar DO att det trots lagstiftning på rättsområdet är svårt att få en 

rimlig verklighetsbild då de anmälda fallen endast utgör en liten del av arbetsmarknaden, vilket 

tyder på att det finns ett stort mörkertal.6 Ofta används begreppet personlig lämplighet av 

arbetsgivaren trots att det inte finns någon legaldefinition av detta begrepp. Det finns inte heller 

i övrigt någon lagstiftning om i vilken utsträckning ett sådant kriterium skulle kunna användas 

i förhållande till de rättsliga inskränkningar i den fria antagningsrätten som trots allt finns.7 Det 

var mot bakgrund av ovanstående som mitt intresse för denna uppsats väcktes. Bland annat ville 

                                                
1 Heter numera Svenskt Näringsliv 
2 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 52  
3	  Regeringsformen (1974:152) 12 kap. 5 § 2 st	  
4 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 1 §, 2 kap 1 § 2 p. 
5	  Kumlin, Johanna, Delar av mönster: en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande 
processer, Diskrimineringsombudsmannen, Stockholm, 2014, s. 31 
http://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-delar-monster.pdf Hämtad 2017-03-07 
6	  Agneta Broberg, Kommentar till DO:s statistik över antal diskrimineringsärenden, 2017, 
Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/om-do/vad-gor-do/arsredovisningar/ Hämtad 2017-01-20 
7 Fransson & Stüber, 2015, s. 155 
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jag utreda dels hur lagstiftningen på området begränsar antagningsrätten, men även hur den 

rättsliga bedömningen i frågan kan avgöra gränsdragningen för när begreppet personlig 

lämplighet kan användas i den offentliga sektorn. Kan det möjligen vara så att det under ytan 

finns osakliga grunder som bakomliggande faktorer för ett rekryteringsbeslut som skulle kunna 

osynliggöra diskriminering och i vilken utsträckning kan ett sådant förhållande anses stå i strid 

med lagstiftningen samt vilka eventuella sanktioner kan då aktualiseras? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om i vilken utsträckning användningen av 

begreppet personlig lämplighet kan komma i konflikt med rättsliga inskränkningar av den fria 

antagningsrätten vid rekryteringsprocesser inom den offentliga sektorn – särskilt vad gäller 

diskrimineringslagstiftningen och kravet på sakliga grunder. Eftersom begreppet personlig 

lämplighet växt fram genom praxis innefattas syftet med studien att klarlägga hur begreppet 

används i praktiken. Vidare ämnar studien att identifiera eventuella risker som kan förknippas 

med tillämpningen av personlig lämplighet i rekryteringsprocesser samt belysa dess potentiella 

påverkan på mångfalden inom offentlig sektor. Mot bakgrund av studiens syfte önskas följande 

frågeställningar att besvaras: 

 

1.   I vilken utsträckning kan tillämpningen av ett krav på personlig lämplighet vid 

rekrytering inom den offentliga sektorn, såsom det utvecklats i praxis, vara förenligt 

med de rättsliga kraven på sakliga grunder och förbud mot diskriminering? 

2.   Vilka risker finns med tillämpningen av begreppet personlig lämplighet som 

avgörande faktor vid rekrytering och hur kan de förstås ur ett mångfaldsperspektiv? 

 

1.3 Metod och material 
För att besvara studiens frågeställningar har en rättsdogmatisk metod tillämpats för att utreda 

gällande rätt inom det valda området, så kallat ”de lege lata”. Den rättsdogmatiska metoden 

ämnar att skapa förståelse för hur rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, utredningar 

rättsliga grundprinciper och rättspraxis samspelar med varandra i ett sammanhang.8 Metoden 

används även i denna studie i syftet att undersöka vilka inskränkningar som begränsar  

arbetsgivares antagningsrätt och dess användning av begreppet personlig lämplighet inom den 

offentliga sektorn. Begreppet personlig lämplighet har med hjälp av rättsdogmatiken kunnat 

                                                
8 Lehrberg, B.,Praktisk juridisk metod, 7:e uppl., Uppsala, Iusté förlag, 2014. s. 203-204 



	   6	  

undersökas både i förhållande till offentligrättsliga regleringar och dess krav på sakliga grunder 

vid rekrytering, men även ställas mot dagens gällande diskrimineringslagstiftning. Den 

internationella rättens inflytande på nationell rätt inom likabehandlingsområdet genom 

tillkomst av den svenska diskrimineringslagstiftningen har även utretts med hjälp av den valda 

metoden.  

 

Eftersom det inte finns någon legaldefinition på begreppet personlig lämplighet har den 

rättsdogmatiska metoden kommit till användning. Detta eftersom studien även syftar till att 

undersöka AD:s rättsliga bedömning samt dess argumentation i befintlig rättspraxis. Metoden 

har därmed gett utrymme för att bidra med ökad förståelse för hur befintliga rättsregler står i 

förhållande till arbetsgivares användning av begreppet personlig lämplighet när de tillämpas i 

domstol.9 De rättsfall som valts ut berör till största del frågan om och på vilket sätt 

tillämpningen av begreppet personlig lämplighet står i konflikt med de begränsande lagregler 

som finns inom rättsområdet. Vissa av de valda diskrimineringsmålen är avgjorda under 

tidigare gällande förbud mot diskriminering. Dessa är enligt min mening relevanta för studien 

eftersom definitionen av direkt diskriminering är densamma som i dagens 

diskrimineringslagstiftning.10 Rättsfallen som valts är även relevanta av den anledning att de 

berör viktiga aspekter kring det valda rättsområdet, främst genom definitionen av begreppet 

personlig lämplighet. Ytterligare relevans finns även i fallen eftersom de klargör vilka 

ställningstaganden domstolsväsendet tar vid avgöranden om offentliga arbetsgivares 

användning av begreppet står i enlighet med befintliga lagregler på området. I ett par av 

diskrimineringsmålen har även skiljaktiga meningar använts eftersom även dem är av värde för 

bedömningen av personlig lämplighet.11 I studien finns det även diskrimineringsfall som berör 

rekryteringsprocessen i privata verksamheter. Dessa fall har granskats endast för att bidra med 

att klarlägga vad som krävs för att det ska vara fråga om diskriminering enligt 

diskrimineringslagstiftningens uppställda rekvisit. Rättspraxis från AD har i den slutliga 

analysen ställts i förhållande till fall från den offentliga sektorn, bl.a. för att se om bedömningen 

rörande diskriminering skiljer sig mellan prövning i domstol och prövning vid Statens 

Överklagandenämnd (SÖKN) i vilken tjänstetillsättningar inom den statliga sektorn 

överprövas.  

                                                
9 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, 2005,http://svjt.se/svjt/2005/250 s. 253, Hämtad 2017-01-20 
10 Jfr. Regeringens proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 101 & Fransson & Stüber, 
2015, s. 32-33 
11 Lehrberg, 2014. s. 189	  
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För att undersöka hur begreppet personlig lämplighet förhåller sig till den offentliga sektorns 

krav på sakliga grunder har bland annat överklagade beslut vid rekrytering från SÖKN 

studerats. Eftersom SÖKN beslut inte går att överklaga finns det ett rättsligt värde i dess 

resonemang kring ett rekryteringsbeslut, vilket därför är av intresse för denna studie. Eftersom 

fallen från SÖKN ej finns i någon öppen rättsdatabas likt övriga hämtade rättsfall har de 

inhämtats via mailkorrespondens med SÖKN enligt sökorden; ”personlig lämplighet, 

kvalifikation, sakliga grunder, anställningsbeslut och skicklighetsfaktorer”. För att kungöra 

följderna av att inte uppfylla det offentligrättsliga kravet på sakliga grunder vid 

rekryteringsförfaranden har även ett JO-fall använts för studien. JO-fallet har använts i syfte för 

att få insyn i vad ”erforderliga åtgärder” i praktiken innebär för en offentlig arbetsgivare när 

SÖKN undanröjt ett - enligt kravet på sakliga grunder -  bristfälligt anställningsbeslut.  

 

1.4 Avgränsningar 
Som framgår av ovanstående behandlas endast personalrekrytering av nyanställningar inom den 

offentliga sektorn. Denna studie har för avsikt att belysa begreppet personlig lämplighet utifrån 

rättspraxis och beslut från SÖKN. Praxis i form av beslut som finns från andra 

överklagandenämnder inom offentlig sektor, t.ex. inom den högskolesektorn, lämnas med 

hänsyn till studiens omfattning utanför densamma. Utöver det avgränsas studien till att endast 

undersöka de delar av diskrimineringsmål som behandlar direkt diskriminering eftersom 

personlig lämplighet hänför sig till direkt personliga egenskaper. Indirekt diskriminering, som 

drabbar en grupp människor, kommer därför ej att behandlas.  

 

1.5 Disposition 
Studien kommer att inledas med en övergripande problematisering av det valda området, följt 

av en konkretisering genom syfte och frågeställningar. Principen om den fria antagningsrätten 

inleder rättsutredningen varefter fokus kommer att läggas på det gällande rättsläget för 

likabehandling vid rekrytering både på internationell- och nationell nivå. Därefter kommer  

rättsläget för den offentliga sektorn undersökas för att kunna redogöra för dess inskränkningar 

på den fria antagningsrätten. Avslutningsvis kommer identifierade eventuella mönster, 

tendenser och risker med arbetsgivares användning av begreppet personlig lämplighet att 

analyseras för att slutligen belysas ur ett mångfaldsperspektiv. 
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2.  Rättsutredning 
2.1 Den fria antagningsrätten vid rekrytering 
Arbetsgivarens fria antagningsrätt är en allmän rättsgrundsats som växt fram genom en 

överenskommelse mellan LO och SAF genom Decemberkompromissen år 1906.12 Innebörden 

av antagningsrätten, fastställt av AD, är att arbetsgivaren ”i princip har rätt att ställa upp vilka 

anställningsvillkor som helst och att anställa vem han önskar.”13 Enligt ovanstående kan det 

framstå som att arbetsgivaren kan välja att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid ett 

anställningsbeslut. Antagningsrätten är emellertid inte absolut utan är långtgående begränsad, 

särskilt inom den offentliga sektorn, eftersom den inskränks dels genom flera olika lagar samt 

bestämmelser i både kollektiv- och  personliga avtal.14 Vad som läggs inom ramen för hur 

arbetsgivare kan värdera en arbetssökandes personliga egenskaper definieras inte i lag, och dess 

förhållande till befintliga lagregleringar angående rekryteringsförfarandet kan därmed uppfattas 

komplicerat rent rättsligt. 	  

	  

2.2 Likabehandlingskravets begränsande inverkan på antagningsrätten 
2.2.1 Internationellt perspektiv på likabehandling 

Den svenska arbetsmarknaden påverkas av den internationella rättens inverkan på nationell rätt 

vad gäller likabehandling.	  Principen om likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet 

och ingår som en del av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Den allmänna 

förklaringen är att anse som det viktigaste rättighetsdokumentet eftersom det ämnar att fungera 

som ”en riktlinje för alla folk och alla nationer”.15 För att säkerställa de sociala-, mänskliga 

och arbetsrättsliga rättigheter på internationell nivå finns FN:s organ International Labour 

Organization (ILO).16 I ILO:s konvention nr 111 som ratificerades av Sverige 1962 definieras 

diskriminering vid anställning där även rekrytering inkluderas.17 I konventionen godtas 

undantagsvis krav på personliga kvalifikationer i arbetslivet, som exempelvis personlig 

lämplighet. Dock krävs det en tydlig koppling till arbetets natur för att sådana krav inte ska 

anses vara diskriminerande.18 Båda ovan nämnda rättighetsdokument är - såsom det svenska 

                                                
12 Glavå & Hansson, 2016, s. 52 
13 AD 1985 nr 129  
14 Andersson, Anderz, Kommunal arbetsrätt, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 212 
15 Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, Diskrimineringslagen: från princip till praktik, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 16 
16 International Labour Organization (ILO) Missions and Objectives 
17 Konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Artikel 1, 1a-b, 
Artikel 14 
18 Konvention (nr 111), Artikel 1, 2. 
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rättssystemet förhåller sig till internationella konventioner - rättsligt bindande för Sverige som 

nation med förpliktelse att implementera innehållet i nationell lagstiftning. 

Rättighetsdokumenten är däremot inte direkt tillämpliga för rättslig prövning hos svenska 

myndigheter eller domstolar, utan fungerar där som ett stöd för tolkning av nationell lagstiftning 

på området.19 

 

2.2.2 Europarättsligt perspektiv på likabehandling 

Europarätten har ett inflytande på många av de nationella författningar som finns i dagens 

svenska lagstiftning. Europarättens Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna (EKMR) är en av flera rättsakter som skapar skyldigheter och 

rättigheter gentemot enskilda medborgare i Europa. EKMR är utfärdat av Europarådet vilket 

möjliggör rättslig prövning för enskilda vid påstående av nationell överträdelse.20 Nationell 

grundlagsstiftning hänvisar sedan 1995 till EKMR:s bestämmelser där det fastställs att lagar 

och föreskrifter som står i strid med konventionens skydd för mänskliga rättigheter är ogiltiga.21 

Sedan samma år har EKMR – som hittills enda internationella konvention – i sin helhet 

inkorporerats som svensk lag. 22 

 

Sverige har sedan deras inträde 1995 varit medlemsstat i den Europeiska Unionen (EU) som är 

en överstatlig organisation, vilket innebär att den nationella lagstiftningen i hög utsträckning 

påverkas av dess internationell lagstiftning. Den nationella arbetsrättens regleringar kring 

likabehandling i arbetslivet har kommit att utvecklas som följd av den EU-rättsliga 

likabehandlingsprincipen.23 EU-rättens rättighetsstadga är en rättsakt som ger direkt effekt med 

dess utbredda förbud mot diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, 

tillhörighet eller nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning.24 Förutom EU:s rättighetsstadga finns även andra grundläggande och direkt rättsligt 

bindande akter för dess medlemsstater såsom Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) samt 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) – den s.k. primärrätten inom EU.25 

                                                
19 Swanstein & Henrikz, 2014, s. 189 
20 Europarättens Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 
(EKMR) Artikel 14	  
21 Regeringsformen (1974:152) 2 kap 19 § 
22 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
23 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 2011, lägg till sidnr 
24 Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, Artikel 21  
25 Nyström, 2011, s. 33 
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EU:s direktiv tillhör sekundärrätten i EU-rättsliga sammanhang och även dessa är viktiga 

rättskällor inom det arbetsrättsliga området. Detta eftersom de anger mål som ofta är tvingande 

för medlemsstaterna att anta. Hur direktiven införlivas i nationell rätt är upp till varje enskild 

medlemsstat under förutsättning att målen uppfylls inom den tidsram direktivet anger.26 Sedan 

genomförandetiden löpt ut får direktiven oftast direkt rättslig effekt i förhållande till enskilda 

rättssubjekt i medlemsstaterna. Den allmänna ramen för likabehandling regleras i 

Arbetslivsdirektivet med dess syfte att bekämpa  diskriminering i arbetslivet. 

Arbetslivsdirektivet omfattar bland annat villkor för tillträde till anställning samt definition av 

direkt diskriminering, vilket har kommit att påverka nationell diskrimineringslagstiftning.27 

Även bestämmelser i Recastdirektivet28 påverkar nationell rätt med dess syfte att säkerställa 

genomförande av likabehandlingsprincipen inom samtliga medlemsstater, främst i fråga om 

jämställdhet mellan kvinnor och män.29 Enligt Recastdirektivet ska lika villkor för möjlighet 

till anställning tillämpas oavsett nivå i arbetslivet. Båda direktiven är minimidirektiv vilket 

godkänner nationella bestämmelser som anses mer fördelaktiga för den enskilde i förhållande 

till direktivets regler om förbud mot diskriminering.30 Båda de ovan nämnda direktiven omfattar 

likabehandling inom såväl den offentliga som den privata sektorn. 

 

2.2.3 Nationell rätt  

Likabehandlingsprincipen är i svensk rätt grundlagsskyddad genom att det i Regeringsformen 

(RF) fastslås en skyldighet för det allmänna att skydda, främja och förverkliga jämlikhet i 

samhället och motverka diskriminering.31 Grundlagsbestämmelsen i sig är allmänt utformad 

och kräver kompletterande mer specifik lagstiftning för att bli effektiv för enskildas rätt till 

likabehandling.32 Den offentliga sektorn såväl som den privata sektorn omfattas av DL:s 

bestämmelser som begränsar arbetsgivares fria antagningsrätt. De diskrimineringsrelaterade 

                                                
26 Ibid.	  
27 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling, Artikel 1, Artikel 3 1.a, 
Artikel 2 2.a 
28 Recastdirektivet 2006/54/EG ersatte Rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillträde till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 
arbetsvillkor, Rådets direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av 
principen om lika lön för kvinnor och män, Rådets direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om 
könsdiskriminering, Rådets direktiv 86/378/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor 
och män i fråga om företags--‐eller yrkesbaserade system för social trygghet. 
29 Nyström, 2011 s. 172  
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG Kapitel 3 Artikel 14 Pkt 1, 1a 
31 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 §, 2 kap 12 §, 2 kap 13 §  
32 Jfr. Regeringens proposition 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 188 och SOU 2016:87 Bättre skydd mot 
diskriminering, s. 86 
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begränsningarna av den fria antagningsrätten gäller alltså - med dess syfte att motverka 

diskriminering samt främja lika möjligheter och rättigheter - för hela den svenska 

arbetsmarknaden. Den nu gällande diskrimineringslagstiftningen är en sammanslagning av 

tidigare jämställdhetslagar och omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.33 

 

DL är tvingande och dess förbud mot diskriminering omfattar personer som gör förfrågan om 

arbete, vilket innebär att ett anställningsbeslut som strider mot diskrimineringslagen kan 

resultera i att arbetsgivaren får erlägga diskrimineringsersättning till den som blivit 

missgynnad.34 För att förbudet mot diskriminering vid rekrytering ska kunna aktualiseras krävs 

det att en person ska kunna påvisa att denne lämnat anbud via en ansökan om arbete och att den 

ska ha kommit arbetsgivaren tillhanda, först då är personen att anse som arbetssökande.35  

 

Trots att DL alltså omfattar arbetssökande i rekryteringsprocessen framgår det av förarbetena 

att arbetsgivares formulering av en platsannons ej omfattas av diskrimineringsförbudet.36 

Anledningen till att DL således ej omfattar platsannonser är på grund av att de som tar del av 

dem ej är arbetssökande förrän de ansöker om det annonserade arbetet. Tilläggas bör dock att 

en platsannons trots undantaget kan få betydelse om det visar sig att annonsen anger preferenser 

som hänför sig till någon av diskrimineringsgrunderna - på så sätt att det kan bli fråga om 

indirekt diskriminering - något som dock enligt avgränsningen ovan faller utanför ämnet för 

denna uppsats då det inte är fråga om personlig lämplighet.37 

 

Arbetsgivares användning av begreppet personlig lämplighet i rekryteringssammanhang som 

hänför sig direkt till en persons egenskaper kan innebära risk för diskriminering om det kan 

kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna, vilket handlar om direkt diskriminering – så 

                                                
33 Diskrimineringslag (2008:567) ersatte jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) 
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i 
högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever. 
34 Diskrimineringslag (2008:567) 1 kap 1 §, 1 kap 3, 1 kap 4 §, 2 kap 1 § 2 pkt, 5 kap 1 §, 
35 Fransson & Stüber, 2015, s. 149 
36 Prop. 2007/08:95, s. 499 
37 Ibid. s. 140 
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kallad preferensbaserad diskriminering.38 För att det ska vara fråga om direkt diskriminering 

när AD avgör om diskriminering förelegat krävs det, enligt gällande legaldefinition av 

begreppet direkt diskriminering, att en person blivit sämre behandlad, det vill säga missgynnad, 

än någon annan i en jämförbar situation samt att det finns ett orsakssamband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunderna.39 I det följande beskrivs rekvisiten närmare för 

att sedan kunna knytas an till rättspraxis: 

 

2.2.3.1 Missgynnande  

Enligt förarbeten innebär missgynnande att en person försätts i en sämre situation som är 

förenat med någon negativ effekt för den enskilde. I rekryteringssammanhang kan det 

exempelvis handla om att ej bli kallad till anställningsintervju eller blir bortvald vid  ett 

anställningsbeslut på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Rekvisitet missgynnande 

är, förenklat sett, uppfyllt genom att en arbetssökande inte får det arbete som sökts oavsett när 

i rekryteringsprocessen den arbetssökande valts bort. För att pröva om det är fråga om 

diskriminering vid en rekryteringsprocess måste det handlande som påstås utgöra 

diskriminering ställas i relation till hur någon annan skulle behandlats om denne befunnit sig i 

en ”jämförbar situation”.40 

 

2.2.3.2 Jämförbar situation 

För att det ska vara fråga om en jämförbar situation vid rekrytering krävs att den arbetssökande 

innehar likvärdiga meriter i förhållande till någon annan sökande utifrån de krav som 

arbetsgivaren specificerat vid annonseringen. Den jämförbara situationen måste nödvändigtvis 

inte bedömas i jämförelse med en faktisk person, utan det kan vara fråga om en hypotetisk 

jämförelseperson.41 Vid prövning av jämförbar situation i en rekryteringsprocess krävs att den 

arbetssökande som anser sig missgynnad kan göra det antagligt att den innehar likvärdiga 

meriter som de kandidater vilka blivit antagna till intervju eller anställda av arbetsgivaren. Om 

det finns en så pass klar skillnad mellan arbetssökandes meriter att de inte kan anses befinna 

sig i en jämförbar situation kan inte den som missgynnats på grund av sämre meriter ha 

diskriminerats.42 Den rättsliga bedömningen utgår från följande ordning av arbetsgivares 

meritvärdering: utbildning, arbets- och yrkeserfarenhet och sist den personliga lämpligheten. 

                                                
38 Kumlin, Johanna, 2014, s. 31 	  
39 Diskrimineringslag (2008:567) 1 kap 1 §, 1 kap 3 §, 2 kap 1 § 2 pkt, 5 kap 1 §	  
40 Fransson & Stüber, 2015, s. 149 
41 Prop: 2007/08:95 s. 101  
42 Prop: 2007/08:95 s. 487 
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Om den personliga lämpligheten rätteligen ska kunna vara avgörande faktor för bedömningen 

krävs därför att de arbetssökande uppfyller de grundläggande kraven på utbildning och 

arbetslivserfarenhet – först då kan en jämförbar situation anses föreligga. 43 

 

2.2.3.3 Orsakssamband  

Diskriminering har endast förekommit om ovanstående krav i definitionen rekvisit är uppfyllda 

och det finns ett samband med någon av de diskrimineringsgrunder som angivits i DL, ett så 

kallat orsakssamband. Ett exempel vid rekrytering kan vara om arbetsgivaren vid ett 

anställningsbeslut valt bort en person vars missgynnande kan kopplas till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren kan ha tagit beslutet utan avsikt att diskriminera men 

kan trots det fällas för diskriminering, eftersom det är den diskriminerande effekt som 

uppkommer när ett missgynnande kan knytas an till någon av diskrimineringsgrunderna som 

spelar roll för avgörandet.44 Sammantaget kan konstateras att det inte krävs att ett 

anställningsbeslut nödvändigtvis är medvetet taget på grund av en diskrimineringsgrund, utan 

det räcker med att det finns ett samband med en diskrimineringseffekt. 45  

 

2.2.3.4 Bevisbörda 

En så kallad omvänd bevisbörda ska tillämpas vid avgörande om diskriminering förelegat vid 

ett anställningsbeslut. Det innebär att en arbetssökande som anser sig ha blivit diskriminerad 

endast behöver visa omständigheter som gör det antagligt att arbetsgivaren diskriminerat, varpå 

arbetsgivaren motsatsvis måste kunna bevisa att diskriminering inte förekommit i den specifika 

situationen.46 Det betyder alltså att om den arbetssökande lyckas styrka dessa omständigheter 

skapas en presumtion för att det ska finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden, dvs. att diskriminering föreligger.47 

 

2.2.3.5 Aktiva åtgärder 

Det har konstaterats att rekryteringsförfarandet är förknippat med stor risk för diskriminerande 

situationer där arbetssökande sållas bort tidigt i rekryteringsprocesser med koppling till någon 

av diskrimineringsgrunderna.48 Arbetsgivaren har enligt nya bestämmelser i DL mer tydliga 

                                                
43 Fransson & Stüber, 2015, s. 112 
44 Swanstein & Henrikz, 2014, s. 28-29 
45 Prop: 2007/08:95 s. 487 
46 Diskrimineringslag (2008/678) 6 kap 3 §	  
47 Prop 2007/08;95 s. 561 
48 Regeringens proposition 2015/16:13, Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 
rättigheter och möjligheter, s. 40 
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krav på sig att bedriva aktiva åtgärder för att bekämpa diskriminering inom verksamheten, 

vilket även måste beaktas vid rekrytering.49 Ett av arbetsgivarens krav på att bedriva aktiva 

åtgärder är att analysera vilka yrkeskvalifikationer och kompetens som krävs för det arbete som 

ska annonseras vid en rekryteringsprocess. 50 

 

2.2.3.6 Undantag för specifika yrkeskvalifikationer i Diskrimineringslagen 

Trots arbetsgivarens skyldighet att bedriva aktiva åtgärder finns det i  DL ett undantag från 

diskrimineringsförbudet som tillåter särbehandling vid anställningsbeslut vad gäller krav på 

specifika yrkeskvalifikationer som är avgörande för ett berättigat syfte.51 Undantaget ska dock 

tolkas restriktivt vilket innebär att yrkeskravet som ställs måste vara lämpligt och nödvändigt 

för att uppnå det berättigade syftet. Främst ska orsaken till kravet vara verkligt och inte 

användas för att osynliggöra diskriminering som döljer den verkliga anledningen till att en 

person rekryteras.  Ett yrkeskrav måste alltså vara absolut nödvändigt för den aktuella 

yrkesverksamheten för att det lagligen ska kunna upprätthållas – något som gäller även om 

kravet hänförs till den personliga lämpligheten som avgörande faktor vid ett 

anställningsbeslut.52  

 

2.2.3.7 Vad händer om ett rekryteringsförfarande avbryts? 

Vid ett avbrutet rekryteringsförfarande kan det vara svårt att avgöra om diskriminering 

förekommit eftersom omständigheterna inte kan kopplas till ett anställningsbeslut. För att DL 

överhuvudtaget ska bli tillämplig krävs det att klagande ska kunna göra det antagligt att den är 

arbetssökande enligt lagens mening.53 Den situation som kan komma att anses innefatta 

diskriminering är om ett rekryteringsförfarande avbryts gentemot endast en eller vissa sökande 

bland flera sökande. Ett exempel på att en sådan situation kan uppkomma och att den kan leda 

till diskriminering, är ett rättsfall från AD där en kommun ansågs ha gjort sig skyldig till 

diskriminering av en kvinna eftersom de valde att avbryta ett rekryteringsförfarande direkt i 

relation till henne efter de fått kännedom om hennes graviditet.54   

  

                                                
49 Diskrimineringslag (2008:567) 3 kap 1 §, 3 kap 5 § 3 pkt,  
50 Diskrimineringslag (2008:567) 3 kap 7 § 
51 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 2 § 1 pkt 
52 Prop. 2007/08:95, s 502 
53 AD 2005 nr 47  
54 AD 2014 nr 19  
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2.2.3.8 Begreppet personlig lämplighet i förhållande till Diskrimineringslagen 

Det finns inte någon legaldefinition av begreppet personlig lämplighet på grund av att det vuxit 

fram genom praxis som en del av meritvärderingen i rekryteringsammanhang. Detta innebär att 

det saknas lagenliga riktlinjer för i vilken utsträckning en arbetsgivare skulle kunna använda 

sig av begreppet som ett avgörande kriterium vid ett anställningsbeslut.55 Genom praxis har 

riktlinjer utformats där AD:s uttalanden fastslagit att arbetsgivare ej får grunda ett 

anställningsbeslut på subjektiva eller löst grundade uppgifter samt att lämplighetsbedömningen 

måste kunna förklaras och förstås av utomstående bedömare. Den rättsliga bedömningen har 

alltså som utgångspunkt att meritvärderingen genomförts objektivt. AD beaktar även om 

arbetsgivare inhämtat uppgifter om arbetssökandes meriter på ett seriöst sätt och hur 

uppgifterna sedan vägts in i ett slutgiltigt anställningsbeslut. Detta har framkommit genom ett 

diskrimineringsfall, hädanefter kallat ”Föreståndarfallet”, där kommunen grundat påstådd 

olämplighet på bristfälliga andrahandsuppgifter som till exempel negativa reaktioner hos 

personalen. AD gjorde ingen djupgående undersökning huruvida uppgifterna var 

sanningsenliga eller ej utan tog endast hänsyn till att arbetsgivaren inte inhämtat uppgifter om 

den personliga lämpligheten på ett korrekt sätt56 - en riktlinje som senare rättspraxis utgått ifrån 

vid bedömning av den personliga lämpligheten.57 Följande avsnitt syftar till att belysa hur 

begreppet personlig lämplighet närmare definieras utifrån AD:s avgöranden vid 

domstolsprövningar i de fall arbetsgivares användning av begreppet kommit i konflikt med 

diskrimineringsförbudet.   

 

Meritvärderingen kan delas in i två delar; formella och informella meriter.58 Formella meriter 

innefattar kvalifikationer såsom utbildning, arbets- och yrkeserfarenhet som enligt AD ska 

värderas i förhållande till befattningskraven i det särskilda fallet – vilket tydliggörs i ett fall, 

hädanefter kallat ”Kommunsekreterarfallet", där en kommun vid rekrytering av en 

kommunsekreterare gjort sig skyldiga till diskriminering på grund av kön. Fallet tar även upp 

frågan om innebörden av sakliga förutsättningar och hur arbetsgivaren värderat dem i 

förhållande till diskrimineringsförbudet. Den personliga lämpligheten tillhör nämligen inte de 

formella kvalifikationerna men ska enligt AD även den ingå i värderingen av en arbetssökandes 

förutsättningar för arbetet i fråga. Den personliga lämpligheten ska sedan läggas in i 

                                                
55 Göransson, Håkan Gabinus, Diskrimineringslagen, 3.,[uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, 
s. 68 
56 AD 1987 nr 67 
57 Se ex. AD 1989 nr 40, AD 2006 nr 96, AD 2009 nr 16, AD 2010 nr 91 
58 Fransson & Stüber, 2015, s. 112 
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helhetsbedömningen av en arbetssökande eftersom det hos arbetsgivaren finns intresse i få 

insyn av dels förmåga att sköta sina arbetsuppgifter, dels för bedömning av 

samarbetsförmåga.59 

 

Informella meriter som i rekryteringssammanhang ryms inom begreppet personlig lämplighet 

kan enligt rättspraxis exempelvis vara personliga egenskaper, självständighetsgrad, 

samarbetsegenskaper, flexibilitet, stresstålighet och ledaregenskaper.60 Meritvärderingen av 

informella meriter bygger alltså på arbetsgivarens intryck av den arbetssökande som visar sig 

först vid intervjuer och referenstagningar.61 Det finns ett diskrimineringsfall där en statlig 

myndighet gjorde sig skyldiga för diskriminering gentemot en arbetssökande kvinna på grund 

av både kön och ålder vid ett rekryteringsförfarande – hädanefter benämnt som 

”Jobbcoachfallet”. Arbetsgivaren valde att inte kalla kvinnan till intervju eftersom hon inte 

ansågs personligt lämplig för arbetet – något som de grundade på korta interna samtal med 

kollegor inom myndigheten. AD konstaterade att arbetsgivaren ej uppfyllde kraven för att 

grunda sin bedömning av den sökandes personliga lämplighet eftersom den inte kan utläsas 

endast av de formella meriter vid hennes ansökan som dessutom påvisade på att hon befann sig 

i en jämförbart bättre situation än två av de övriga arbetssökande som blivit uttagna till intervju. 

AD klargjorde även i detta fall att arbetsgivaren ska kunna motbevisa på vilket sätt den 

arbetssökande i fråga skulle vara direkt olämpligt för arbetet, vilket svaga andrahandsuppgifter 

från interna kontakter enligt AD inte är.62 AD:s bedömning gällande ”Jobbcoachfallet” 

refererade till ovan nämnda  ”Kommunsekreterarfallet” gällande personlig lämplighet där AD 

uttalat att det krävs en stark och tillförlitlig bevisning från arbetsgivarens sida – detta för att 

diskrimineringslagstiftningen ska få avsedd effekt att bekämpa diskriminering.63  

 

Praxis framhåller även skillnaden på personlig lämplighet som urvalsfaktor och krav som 

angivits i en kravspecifikation, som till exempel angivna språkkrav. Ett exempel på detta är ett 

fall, hädanefter kallat ”Receptionistfallet”, där ett privat bolag lagt stor vikt vid den personliga 

lämpligheten vid deras anställningsbeslut. Arbetsgivaren ställde krav på bland annat 

kommunikationsförmåga och kundserviceanda i egenskap av att vara receptionist. Kravet blev 

                                                
59 AD 1981 nr 169 
60 Se AD 2008 nr 47, AD 2005 nr 69 
61 SOU 2005:115 - Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald Regler om anställningsförfarandet i 
offentlig sektor, s. 102 
62 AD 2010 nr 91 
63 AD 2010 nr 91, AD 1981 nr 169 
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avgörande faktor eftersom den ena av de två sökande ansågs ha försteg på grund av bättre 

personlig lämplighet. De sökande ansågs inte ha likvärdiga formella meriter, något som 

arbetsgivaren framhållit som mindre viktiga vid det aktuella fallet och istället hänvisat till 

personkemi och känslan under intervjun. Arbetsgivaren byggde sitt resonemang endast på 

intervjun, inga referenser var tagna, vilket i sig kunde medföra misstanke om att 

bedömningsunderlaget i sig inte skulle vara tillräckligt tillförlitligt. AD klargjorde i sin 

bedömning att det däremot inte var fråga om direkt diskriminering i detta fall eftersom 

arbetsgivaren använt den sökandes personliga lämplighet som täckmantel för ett språkkrav -  

vilket ledde till att AD konstaterade att arbetsgivaren gjort sig skyldig till indirekt 

diskriminering. Således kan konstateras att arbetsgivare enligt praxis inte kan uppställa 

språkkrav som kvalifikation för en befattning eftersom AD fastställt att det inte kan kopplas till 

den personliga lämpligheten. 64 

 

När den personliga lämpligheten istället blir avgörande efter att arbetsgivaren fullföljt både 

intervjuer och referenstagningar finns det naturligt mer underlag till grund för ett 

anställningsbeslut – vilket visade sig i fallet som hädanefter benämns 

”Placeringsassistentsfallet”. I ”Placeringsassistentfallet” stod en kommun inför en 

rekrytering av en placeringsassistent där det i annonsen klarlagts att det för anställningen skulle 

läggas stor vikt vid personlig lämplighet - vilket sedan visade sig bli den avgörande faktorn 

bakom beslutet om vem som slutligen anställdes. Anledningen till att det ställts höga krav på 

personlig lämplighet vid tillsättningen av placeringsassistenten var att det rådde platsbrist på 

förskolorna i kommunen, vilket lett till mycket samtal från upprörda föräldrar. Enligt 

arbetsgivaren ställdes därför särskilda krav på assistenternas kommunikativa förmåga att 

hantera dessa situationer på ett taktfullt sätt. AD ifrågasatte därmed inte kommunens krav på 

personlig lämplighet som avgörande faktor eftersom kommunen ansågs ha sakliga skäl till 

grund för kravet. Detta trots att kommunen inte kunde underbygga sitt intryck av den 

arbetssökandes personliga lämplighet från någon hantering av referenser, vilket enligt AD i 

detta specifika fall inte skulle påverka utgången av målet. 65  

 

Som nämnts i ”Föreståndarfallet” krävs det ordentligt med underlag om arbetsgivarens 

arbetsgivaren påstår att en arbetssökande är direkt olämplig för en befattning.66 Sjukfrånvaro 

                                                
64 AD 2008 nr 47 
65 AD 2009 nr 87 
66 AD 1987 nr 67 



	   18	  

kan enligt praxis visa sig vara betydande vid arbetsgivares sammanvägning av 

lämplighetsfaktorer vid rekrytering – något som nämns i ett diskrimineringsmål, hädanefter 

benämnt som ”Tågförarfallet”. Arbetsgivaren hade i detta fall nekat en person återanställning 

mot bakgrund av att denne under tidigare anställning haft samarbetssvårigheter vilket även hade 

samband med en omfattande sjukfrånvaro som förväntades orsaka problem även för en framtida 

anställning. Arbetsgivaren ställde höga krav på att tågföraren skulle kunna framföra fordonet 

trafiksäkert, men även på serviceanda eftersom tågföraren ska kunna bemöta kunder på ett 

tillfredsställande sätt. AD lade i detta fall inte någon vikt vid frågan om det förelåg en jämförbar 

situation i förhållande till andra sökande.  De lade i sin bedömning istället vikt vid om den 

påstådda olämpligheten från arbetsgivarens sida kunde anses befogad och inte ha samband med 

någon diskrimineringsgrund. AD gjorde bedömningen att arbetsgivaren i detta fall med hänsyn 

till deras utförliga bevismaterial hade haft befogade skäl för deras bedömning att det skulle 

innebära en alltför stor risk att anställa den arbetssökande.67  

 

Det råder inte alltid enighet hos AD vad gäller arbetsgivares användning av personlig 

lämplighet – detta visar sig i ett könsdiskrimineringsmål gällande polismyndighetens 

tillsättning av kommissarie, hädanefter benämnt som ”Kommissariefallet”. AD:s bedömning 

av den personliga lämpligheten ställdes i förhållande till de angivna kraven i annonsen; ”arbetet 

som utredningschef kräver god arbetsledningsförmåga, god administrativ förmåga, uttalat stor 

samarbets- och kontaktförmåga samt hög arbetsförmåga”. De skillnader som uppgavs för 

avgörande om vem som var bäst lämpad för arbetet var kopplat just till ledaregenskaper, 

förmåga att motivera personal och vara drivande i sitt sätt att arbeta. Arbetsgivaren 

underbyggde sin bedömning med intryck från såväl intervjutillfällen som inhämtade 

referensuppgifter. Det lades i detta fall mycket vikt vid de uppgifter som referenser lämnat för 

de två arbetssökande som det stod mellan, vilka lades fram till fördel för den ena sökanden och 

till nackdel för den andra som angavs ha dåliga vitsord. Arbetsgivaren hade däremot inte 

hanterat lika antal referenser för de två sökande. AD konstaterade dock att det inte påverkade 

den rättsliga bedömningen eftersom de två kandidaternas personliga lämplighet skiljdes åt så 

pass mycket att den ene av dem var att anse som klart mest meriterad för arbetet. Detta efter att 

AD konstaterat att de båda sökande uppfyllde de formella meriter som krävdes för befattningen 

och därmed var i jämförbar situation. Meningsskiljaktigheter uppstod i samband med domen 

då två ledamöter i en skiljaktig mening ansåg att de personliga egenskaperna hos den som fick 

                                                
67 AD 1989 nr 40 
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anställningen var övervärderade. Värderingen av erfarenheten hos den som anställdes kunde 

enligt ledamöterna ej kunde anses vara relevant för den sökta befattningen, eftersom de inte 

kunde kopplas till de nämnda kraven i annonsen.68  

 

Det finns även ett fall som visar underlag från både intervjuer och referenser men även från 

utredning av psykologer – nämligen i det fall som hädanefter benämns som 

”Klientinspektörsfallet”. I den psykologutredningen som fanns i detta fall ansågs de 

arbetssökande båda uppfylla de kompetenser som angivits i arbetsgivarens uppställda krav, 

vilket var: ”förmåga att handleda, utveckla och stimulera personal för att uppnå mål och 

visioner som uppställs för verksamheter”. Arbetsgivaren avgjorde vilka personliga egenskaper 

som skulle väga tyngst i förhållande till annonsens ovanstående krav och därmed ha betydelse 

för vem som slutligen anställdes. AD konstaterade att diskriminering inte förekommit eftersom 

arbetsgivaren hade ett tillräckligt gediget underlag för att kunna bedöma huruvida den 

personliga lämpligheten vägts in på ett korrekt sätt.69 

 

2.3 Begränsningar av den fria antagningsrätten inom den offentliga sektorn 
Offentligrättslig reglering som inskränker på den fria antagningsrätten går utöver de rekvisit 

som bedöms enligt diskrimineringslagstiftningen. Vid ett anställningsbeslut i den offentliga 

sektorn blir utöver den privata arbetsrätten även förvaltningsrätten tillämplig. Det finns flera 

lagregler som skiljer en anställning i statlig myndighet från en anställning i den privata sektorn  

eftersom förvaltningsrätten även berörs vid anställningsbeslut, vilket innebär att ett beslut kan 

överklagas.70 Inom offentlig sektor ställs krav på sakliga grunder vid rekrytering, vilket innebär 

att ett anställningsbeslut kan vara osakligt grundat utan att för den delen vara diskriminerande 

- vilket leder till annan rättslig prövning i offentligrättslig ordning.71 Följande avsnitt kommer 

att behandla hur den offentliga sektorns inskränkningar kan komma i konflikt med arbetsgivares 

användning av personliga lämpligheten vid anställningsbeslut samt hur kravet på saklighet 

bedöms av SÖKN.  

 

                                                
68 AD 2004 nr 44 
69 AD 2006 nr 96 
70 Ahlström, Kristina, Anställning vid en statlig myndighet: anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut, 1. uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 23	  
71 Fransson & Stüber, 2015, s. 155 
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2.3.1 Internationella rekommendationer om grundläggande rättssäkerhetsprinciper 

Den offentliga sektorn omfattas av rekommendationer från EU-ministerråd om tillämpning av 

likabehandlingsprincipen samt grundlagskrav om att beakta grundläggande 

rättssäkerhetsprinciper som till exempel objektivitet, proportionalitet, transparens samt 

saklighet.72 Det som skiljer ministerrådets rekommendationer från andra ovan nämnda 

rättsakter inom EU är att de ej är direkt rättsligt bindande ens för medlemsstaterna.73  

 

2.3.2 Objektivitetsprincipen 

Den inledande allmänna nationella bestämmelsen som begränsar den fria antagningsrätten och 

därmed skiljer den offentliga sektorn från den privata, vilket är den objektivitetsprincip som 

riktar sig till samtliga offentliga verksamheter. Objektivitetsprincipen finns stadgad i RF74 och 

ställer krav på arbetsgivares skyldighet att beakta objektivitet, opartiskhet och likabehandling 

vid tillämpning av lagregler, förordningar och andra rättsliga normer.75 Principen innebär alltså 

att det finns ett visst saklighetskrav vid rekrytering. Om en arbetsgivare skulle bryta mot DL:s 

bestämmelser är det ett lagbrott i sig men det skulle även strida mot objektivitetsprincipen. 

Däremot sträcker sig principen längre än så eftersom det inte får finnas några ovidkommande 

skäl, såsom fritidsintressen eller släktskap, som får ligga till grund för ett anställningsbeslut.76 

Grundlagsbestämmelsen har däremot inga omedelbara civilrättsliga återverkningar som till 

exempel skulle ge den missgynnade personen rätt att åberopa skadestånd direkt kopplat till 

lagregeln. Det betyder att skadestånd vid ett sådant missgynnande måste  grundas på antingen 

Skadeståndslagen (SKL)77 eller ovan nämnda diskrimineringslagstiftning. Detta tydliggörs i ett 

rättsfall där AD uttalar sig om bestämmelsens rättsliga verkan. AD hänvisar till att det enligt 

förarbetena till grundlagsregeln inte finns något sanktioneringssystem, vilket gör att 

bestämmelsen i sig inte kan åberopas direkt eller enbart som grund till osaklig eller partisk 

behandling för att en offentlig arbetsgivare ska bli skadeståndsskyldig.78 

 

 

 

                                                
72 Recommendation No. R (2000) 6 of the Committee of Ministers to member states on the status of public 
officials in Europé, Sektion 1: Artikel 3, Artikel 4.2,  Artikel 5, Artikel 10 
73 Nyström, 2011 s. 33 
74 Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 9 § 
75Andersson, 2014, s. 212 
76 Mulder, Bernard Johann, Arbejd og ret: s. 467-476 Ingående av offentlig anställning, 2009  http://hkr.diva-
portal.org/smash/get/diva2:285894/FULLTEXT01.pdf hämtad 2017-02-03  
77 Skadeståndslag (1972:207) 
78 AD 1984:79 
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2.3.3 Kravet på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet 

Vid tillsättning av en statlig tjänst inskränks den fria antagningsrätten genom grundlagsskyddet 

i RF med en särskild bestämmelse om att det vid en rekrytering ska fästas avseende endast vid 

sakliga grunder. 79 I bestämmelsen exemplifieras vad som avses med  sakliga grunder genom 

att två sådana anges; ”förtjänst” och ”skicklighet”. Regeringsformens bestämmelser gäller 

statliga anställningar oavsett om det är statlig myndighet eller regeringen som rekryterar.80 

Ytterligare en lagregel som bygger på objektivitetsprincipen och begränsar den fria 

antagningsrätten inom den offentliga sektorn är Lag (1994:260) om offentlig anställnings 

(LOA) bestämmelse som i likhet med grundlagsbestämmelsen säger att det vid 

anställningsförfarande måste fästas avseende endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och 

skicklighet.  

 

Till skillnad från RF har LOA och en riktlinje om hur de sakliga grunderna ska viktas mot 

varandra – nämligen att skicklighet ska sättas främst så länge det inte finns särskilda skäl för 

något annat.81 Detta är enligt förarbeten ett resultat av praxis som visat på att samhällets krav 

på skicklighet tillmäts ett högre värde.82 Vid bedömning av meriter i form av förtjänst tas 

hänsyn till den vana som förvärvats genom tidigare tjänstgöring, främst inom statlig verksamhet 

men även inom annan offentlig verksamhet.83 Tidigare fanns ingen lagangivelse av vilken 

saklig grund som skulle väga tyngst vid rekryteringsförfarandet.84 Lagregeln om att 

bedömningsgrunden skicklighet ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl för annat har 

införts med anledning av att skickligheten hänför sig till flera faktorer som talar för en persons 

lämplighet vid tillsättningen av en befattning. Förtjänsten, det vill säga att antalet tjänsteår, kan 

ej och skall därför ej, såsom tidigare förekommit i svenskt offentligt arbetsliv, vara avgörande 

vid bedömningen om vem som är mest lämpad för ett arbete även om denna faktor enligt 

förarbetena kan vara en indikator på att man har en mer eller mindre god förmåga att utföra 

arbetet.85 

 

                                                
79 Regeringsformen (1974:152) 12 kap. 5 § 2 st 
80 Regeringsformen (1974:152) 12 kap. 5 § 1 st 
81 Lag (1994:260) om offentlig anställning, 4 § 2 st 
82 Regeringens proposition 1985/86:116, om meritvärdering i statlig tjänst m.m, s.7 
83 Ibid, s. 4 
84 Ahlström, 2010, s. 23 
85 Prop. 1985/86:116, s. 7 
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Det huvudsakliga syftet med sakliga grunder vid rekrytering inom offentlig sektor är främst att 

tillgodose medborgarnas intresse av offentliga tjänster tillsätts med den som för tjänstens 

ändamål är skickligast. Enligt förarbeten ska arbetsgivaren göra en kvalitativ helhetsbedömning 

där relevant erfarenhet hos en arbetssökande som är av betydelse för anställningen ska värderas. 

Till helhetsbedömningen ingår erfarenheter som teoretisk och praktisk utbildning men även 

personliga egenskaper såsom exempelvis prestationsförmåga, yrkesskicklighet, 

ledaregenskaper och samarbetsförmåga som förvärvats genom tidigare anställningar. Tidigare 

erfarenheter ska sammanvägas oavsett om tidigare anställning varit inom privat eller offentlig 

verksamhet. Det finns ytterligare erfarenheter såsom språkkunskaper, studier, ideellt arbete som 

kan ingå vid bedömningen men endast om de kan anses relevanta för den sökta tjänsten. 

Ovanstående avvägning ska göras med hänsyn till den grundläggande principen att kraven som 

ställs i kravspecifikationen för befattningen bestämmer vilka faktorer som kan värderas som 

skicklighetsfaktorer.86  Detta gäller även för att det ska vara möjligt att kunna ställa upp krav 

på skicklighetsfaktorer som hänför sig till personliga egenskaper. Det krävs att den offentliga 

arbetsgivaren i annonsen tydligt anger vilka meriter som det läggs vikt vid för den aktuella 

befattningen utifrån den kravprofil som upprättats tidigare i rekryteringsprocessen. 

Utformningen av annonsen måste alltså vara noggrant utformad eftersom den styr urvalet av 

kandidater men även fungerar som underlag vid eventuellt överklagade anställningsbeslut.87 

 

2.3.4 Ytterligare bedömningsgrunder i Anställningsförordningen 

Förtjänst och skicklighet är de två bedömningsgrunder som enligt ordalydelsen i LOA är 

exempel på vad sakliga grunder är för något. I Anställningsförordningen (AF) finns däremot 

ytterligare exempel på bedömningsgrunder att beakta vid rekrytering som exempelvis 

beaktande av  social-, mångfald-, sysselsättning- och arbetsmarknadspolitiska mål.88 Dessa 

bedömningsgrunder är i överensstämmelse med den offentliga sektorns nära koppling till 

samhällsutvecklingen som till exempel innefattar främjande av jämställdhet samt bereda 

arbetssysselsättning för den arbetsföra delen av befolkningen.  Till skillnad från bestämmelsen 

i LOA om att skicklighet ska sättas främst finns det ingen inbördes rangordning mellan AF:s 

bedömningsgrunder vilket betyder att vid tillämpningen av dem bör hänsyn tas till 

omständigheterna i varje enskilt fall.89  

                                                
86  Prop. 1985/86:116 s, 4, 7 
87 Ahlström, 2010, s. 64 
88 Anställningsförordning (1994:373) 4 §   
89 Prop. 1985/86:116, s. 8 
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2.3.5 Kommunala verksamheter  

Kommunala verksamheter har precis som statliga verksamheter krav på objektivitet enligt RF:s 

bestämmelser om saklighet och opartiskhet vid tjänstetillsättningar90– något som AD uttalat i 

”Kommunsekreterarfallet” där en kommun  grundat ett anställningsbeslut på osakliga grunder 

vilket var i strid med objektivitetsprincipen.91 Den aktuella grundlagsregeln gäller enligt sin 

ordalydelse alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, det vill säga även enskilda 

rättssubjekt som undantagsvis anförtros sådana uppgifter (t.ex. privata skolhuvudmän).92 

Objektivitetsprincipen ger som tidigare nämnt ingen omedelbar rättslig verkan eftersom 

bestämmelsen ej är kopplad till ett sanktioneringssystem,93 vilket även i detta fall ledde till att 

den slutliga domen blev att kommunen i det nämnda fallet ovan gjort sig skyldig till 

diskriminering vid rekrytering.94   

 

Tidigare avsnitts omnämnda bestämmelser i LOA kring sakliga grunder vid rekrytering avser 

däremot endast statliga verksamheter och omfattar således inte kommunala verksamheter. Det 

uttryckta kravet på sakliga grunder som i RF och LOA kan dock komma att påverka kommunala 

verksamheter trots att kommunerna inte har skyldighet att tillämpa det på samma direkta sätt 

som man måste göra inom statliga verksamheter. Enligt ett i rättspraxis erkänt uttalande av 

konstitutionsutskottet bör kommunerna följa principerna om meritvärdering utifrån de sakliga 

grunder som förtjänst och skicklighet vid tjänstetillsättningar. Detta förändrar dock inte det 

faktum att den lagfästa skyldigheten att följa kravet på sakliga grunder enligt RF och LOA inte 

direkt kan tillämpas inom kommunala verksamheter. Även detta belyses av det ovan nämnda 

rättsfallet.95 Rättsförhållandet inom kommunala- och landstingskommunala verksamheter  vad 

gäller anställningsförfarande är av mer privaträttslig karaktär eftersom de inte omfattas av 

samma statliga regleringar, vilket AD konstaterar i rättspraxis. I nyssnämnda rättsfall sägs 

emellertid att kommunala verksamheter trots det har stora likheter med det statligt reglerade 

området eftersom det i princip kan överklagas på samma vis i offentligrättslig ordning, vilket 

behandlas i nästkommande avsnitt. 96 

 

                                                
90 Regeringsformen (1974:152)  1 kap 9 § 
91AD 1981 nr 169  
92 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 § 
93 AD 1984 nr 79 
94 AD 1981 nr 169 
95 Ibid.  
96 AD 1985 nr 129  
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2.3.6 Överklagande av ett anställningsbeslut 

I den allmänna arbetsrätten finns ingen generell möjlighet att få ett anställningsärende 

överprövat, vilket innebär att en arbetssökande ej genom något formellt 

överklagningsförfarande kan kräva att bli anställd om den förbigåtts i rekryteringsprocessen. 

Inom offentlig sektor finns däremot möjlighet att få prövning vid ett felaktigt anställningsbeslut 

eftersom det betraktas som myndighetsutövning.97 Möjligheten till att överklaga ett 

anställningsbeslut inom offentlig sektor grundas i internationella bestämmelser eftersom 

EKMR:s bestämmelser är tillämplig.98 I Artikel 6.1 stadgas nämligen rätten till en rättvis 

rättegång, det vill säga det ska finnas möjlighet att få ens civila rättigheter beprövade.  

Dessutom finns det en prejudicerande dom från Europadomstolens som slår fast att exempelvis 

rekrytering av offentliga tjänstemän omfattas av rätten att överklaga ett anställningsbeslut och 

därmed få till stånd någon form av domstolsprövning.99  Personer som sökt tjänst inom den 

offentliga sektorn och anser sig besitta högre skicklighet än den som anställts kan därmed 

överklaga ett anställningsbeslut under åberopande av att beslutet måste grundas på sakliga 

grunder såsom förtjänst och skicklighet, vilket skiljer den offentliga från den privata sektorn.100  

 

I AF stadgas rätten att överklaga ett anställningsbeslut till SÖKN.  Överklaganderätten omfattar 

endast anställningsbeslut och därmed inte myndigheters förslag till att anställa någon eller ett 

avbrutet rekryteringsförfarande.101 Om en myndighet väljer att avbryta ett 

rekryteringsförfarande kan det, som tidigare nämnt,  röra sig om diskriminering om det hänför 

sig till någon av diskrimineringsgrunderna vilket istället prövas i AD.102 Hur tillvägagångssättet 

för att överklaga ett anställningsbeslut kan se ut beror på vilken del av den offentliga sektorn 

det berör. Statliga anställningsbeslut överklagas alltså till SÖKN med undantag för Högskole- 

och Universitetsanställningar som istället handläggs av Överklagandenämnden för 

Högskolan.103 SÖKN:ns beslut får ej överklagas och kan inte heller prövas i domstol om 

anställningsbeslutet inte står i strid med diskrimineringsförbudet, då blir det föremål för 

domstolsprövning.  

 

                                                
97 Ahlström, 2010, s. 33, 98 
98 Europarättens Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 
Artikel 6.1  
99 Pellegrin mot Frankrike, Europadomstolen, 8 december 1999 Application no. 28541/95 
100 Mulder, 2009, s. 472 
101 Anställningsförordning (1994:373) 21 § 1, 2 st	  
102 Mulder,, 2009, s. 472 
103 Högskolelag (1992:1434) 5 kap 1 §, Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap 2 § 
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Kommunala anställningsbeslut kan numera även överklagas endast enligt reglerna om 

laglighetsprövning i Kommunallagen104  – det förfarande som i äldre lagstiftning kallades 

”kommunalbesvär”. Det innebär att ett kommunalt anställningsbeslut kan upphävas (men inte 

ändras) av en förvaltningsdomstol i första instans om det inte har tillkommit i laga ordning eller 

om beslutet direkt strider mot lag eller annan författning som exempelvis diskrimineringslagen. 

Det är dock fråga om en strikt formell prövning och någon allmän lämplighetsprövning av 

beslutet får således inte göras av domstolen. 105 

 

SÖKN kan som ovan beskrivit undanröja ett anställningsbeslut genom att bifalla ett 

överklagande om beslutet enligt nämnden är felaktigt grundat. Ett undanröjt anställningsbeslut 

från SÖKN ger den klagande rätt till den anställning som överklagats istället för den som 

myndigheten först tillsatt på befattningen. Vad som följer av ett undanröjt anställningsbesked 

är att arbetsgivaren måste verkställa det beslut som nämnden tagit.106 Följden för den person 

vars anställningsbeslut undanröjts till förmån för den som överklagat tillsättningen blir att den 

förstnämndes anställning upphör.107 Om myndigheten däremot har ingått anställningsavtal med 

den som de ansåg mest lämplig för arbetet och denne hunnit tillträda befattningen kan däremot 

inte den personen sägas upp eftersom det enligt Lag om anställningsskydd (LAS) krävs sakliga 

grunder för en sådan uppsägning.108 

 

Justitieombudsmannen (JO) kan i egenskap av att vara tillsynsmyndighet granska statliga 

myndigheters handläggning vid anställningsärenden. JO kan till skillnad från SÖKN inte ändra 

något anställningsbeslut utan fungerar som ett granskande organ för att se till att myndigheter 

vidtar de åtgärder som förväntas efter ett beslut från SÖKN inneburit att ett anställningsbeslut 

undanröjts. Ett exempel på vad som hade kunnat bli fall för granskning av JO skulle kunna vara 

om en myndighet inte erbjudit anställning åt den som efter SÖKN:ns beslut haft rätt till 

anställning. 109 

 

 

 

                                                
104 Kommunallag (1991:900) 10 kap 2 §, 10 kap 5 §  
105 Zanderin, L. & Staaf, A.(red.), Erlandsson, L., Skoglund, P., Wångmar, E. & Åkesson, A. (2010). 
Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar, Malmö: Liber förlag. s, 85 
106 Ahlström, 2010, s. 118-119 
107 Ibid. s. 143 
108 Lag (1982:80) om anställningsskydd, 7 § 
109 Ahlström, 2010, s. 143-144 
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2.3.7 Meritvärdering från Statens överklagandenämnd 

Som tidigare nämnt är det av grundläggande betydelse att kraven som är förknippade med 

anställningen avgör vilka skicklighetsfaktorer som ska beaktas och hur de ska vägas mot 

varandra när offentliga arbetsgivare rekryterar. SÖKN:ns beslut grundas på de 

skicklighetsfaktorer som enligt förarbeten ska ingå i den kvalitativa helhetsbedömningen vid 

ett anställningsbeslut, nämligen: ”teoretisk- och praktiskt utbildning, personliga egenskaper – 

såsom prestationsförmåga, yrkesskicklighet och samarbetsförmåga – samt kunskaper och 

erfarenheter som förvärvats i andra offentliga, privata anställningar eller i egen 

verksamhet”.110  

 

I ett beslut från SÖKN - hädanefter benämnt som ”Lantmäteribeslutet” -  överklagades en 

tjänstetillsättning hos Lantmäteriet. Personen som överklagat beslutet ansåg sig mest lämpad 

för arbetet och hänvisade till sin långa arbetslivserfarenhet som en viktig skicklighetsfaktor, 

vilket egentligen är en erfarenhet som hänförs till förtjänst. Arbetsgivaren lade i 

meritvärderingen stor vikt vid de sökandes personliga egenskaper i enlighet med de 

kvalifikationskrav som angivits. Skälen bakom arbetsgivarens anställningsbeslut var att de fått 

en uppfattning av att den som anställdes var lyhörd, hade bra samarbetsförmåga samt god 

kommunikationsförmåga vilket enligt arbetsgivaren motsvarade de krav som befattningen 

ställer.  Överklagandet avslogs med anledning av att nämnden ansåg att arbetsgivaren hade 

tillräckligt med sakligt underlag som skäl för att kunna lägga vikt vid den personliga 

lämpligheten som en skicklighetsfaktor, vilket enligt lag ska fästas större vikt vid än 

förtjänsten.111 

 

Ännu ett beslut där den överklagande fått avslag är A 15/0524, hädanefter betecknat ”IT-

chefsbeslutet”, som handlade om tillsättningen av IT-chef för Statens servicecenter. 

Handlingarna som låg till grund till beslutet innehöll utdrag från annonsens kvalifikationskrav 

som bland annat; ”akademisk utbildning inom IT-området, gärna civilingenjörsexamen eller 

motsvarande”, ett kriterium som av arbetsgivaren bedömdes som förstegsmerit för den sökande 

som slutligen anställdes.  Detta trots att den klagande gör försök till att göra gällande att dennes 

civilekonomutbildning sammanvägd med dess långa erfarenhet inom IT-sektorn i sin helhet 

istället borde vara att anse som försteg. Den som slutligen anställdes var tillförordnad IT-chef 

på Statens Servicecenter, vilket gav arbetsgivaren ett gediget underlag för bedömningen av den 
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sökandes personliga lämplighet eftersom han visat förmåga på att arbeta mål- och 

resultatorienterat, vara engagerande, initiativrik samt att vidmakthålla förtroendefulla 

samarbeten. Detta gjorde att SÖKN i den samlade bedömningen kom fram till att denne även 

var mest kvalificerad för tjänsten som IT-chef. 112 

 

Den personliga lämpligheten är, som tidigare nämnt, en skicklighetsfaktor som ingår i den 

helhetsbedömning som arbetsgivare gör för att uppfylla kravet på sakliga grunder vid 

rekrytering – vilket visar sig i ett beslut gällande Arbetsförmedlingens rekrytering av flera 

arbetsförmedlare, hädanefter kallat ”Arbetsförmedlarbeslutet”. Arbetsgivaren hade valt bort en 

av de arbetssökande efter intervju samt en referenstagning. Detta eftersom referenstagningen 

bekräftat arbetsgivarens intryck av att den sökande hade attitydproblem samt att hon ”inte var 

en teamplayer”. Hennes förhållningssätt blev för arbetsgivaren en indikator på bristande 

personlig lämplighet vilket även blev den avgörande faktorn för anställningsbeslutet trots att 

den sökande uppfyllde övriga kompetenskrav. Överklagandet avslogs av SÖKN, vilket erkände 

arbetsgivarens rätt att använda begreppet personlig lämplighet som saklig grund som en del av 

skickligheten för att välja bort en kandidat ur rekryteringsprocessen.113 

 

Arbetslivserfarenheten kan däremot enligt SÖKN även den vara avgörande skicklighetsfaktor 

i bedömningen av sakliga grunder vid anställning – detta enligt beslut gällande en anställning 

som kundservicemedarbetare hos Migrationsverket, hädanefter benämnt som 

”Kundservicebeslutet”. Den som överklagade hade i detta fall sedan tidigare, till skillnad från 

de övriga arbetssökande, 5 års erfarenhet på Migrationsverket, vilket var att anse som 

förstegsmerit eftersom det i kravspecifikationen angivits som ”önskvärt att ha erfarenhet av att 

arbeta med personer i utsatta situationer.” Arbetsgivaren motiverade sitt beslut att anställa de 

tre andra sökande på grund av att uppfyllde de grundläggande krav som fanns samt att de hade 

en bättre personlig lämplighet för arbetet, vilket nämnden inte ansåg tillräckligt sakligt grundat 

och undanröjde anställningsbeslutet.114 Vid ett annat tillfälle har Migrationsverket återigen fått 

ett anställningsbeslut undanröjt av Statens Överklagandenämnd då den klagande istället skulle 

erbjudas tjänsten – hädanefter kallat ”Teamleadarbeslutet”. Migrationsverket medgav att man 

gjort ett misstag vid rekryteringsförfarande eftersom kvalifikationerna som angivits i annonsen 

blandats ihop med krav för en beslutsfattare, inte en teamledare. Trots att Migrationsverket 
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begått ett misstag var det de kvalifikationer som Migrationsverket i första skedet angett i sin 

annons som användes för SÖKN:ns bedömning. SÖKN:ns beslut blev därför att 

Migrationsverket anställt en person som inte uppfyllde kvalifikationer i enlighet med de krav 

som var angivna i annonsen, vilket innebar att den som överklagande anställningsbeslutet var 

att anse som den mest skickliga för arbetet – detta eftersom kraven inte stämde överens med 

den befattning som tillsattes. I båda dessa fall överklagandena och anställningsbesluten 

undanröjdes av SÖKN. Här, som i andra fall där SÖKN:n undanröjer ett anställningsbeslut, 

överlämnades ärendet till beslutsmyndigheten för erforderliga åtgärder.115  

 

Hur uttrycket ”erforderliga åtgärder” ska tolkas kan utläsas av ett JO-fall där SÖKN 

förtydligat vad den förväntade effekten av uttrycket innebär. Arbetsgivaren ska efter ett 

undanröjt anställningsbeslut fatta ett nytt anställningsbeslut till förmån för den som, enligt 

nämndens beslut, är att anse som den mest skickliga för befattningen. Arbetsgivarverket har i 

JO-fallet väglett Migrationsverket i att ingå en anställning med den som vunnit överklagandet 

och i annat fall framhålla ett försök till överenskommelse, som till exempel ekonomisk 

kompensation, som bygger på frivillighet från arbetsgivarens sida. Den offentliga arbetsgivaren 

får däremot inte framställa erbjudande om exempelvis ekonomisk kompensation istället för det 

sökta arbetet, eftersom den arbetssökande som fått rätt i överklagande har rätt till 

anställningen.116 

 

I ett annat fall har arbetslivserfarenheten och personliga egenskaper spelat en stor roll i 

jämförelse med den formella kompetensen – hädanefter kallat ”Specialistbeslutet”. 

Försäkringskassan har i fallet tillsatt en specialisttjänst där de förutom arbetslivserfarenheten 

även ställt höga krav på personliga egenskaper såsom; ”struktur, god analytisk förmåga, ett gott 

omdöme, personlig mognad och förmåga att vara serviceinriktad och lojal med fattade beslut.” 

Den arbetssökande som blev utsedd till anställningen som specialist uppfyllde däremot inte 

kravet på akademisk utbildning på 180 hp, vilket den som överklagade hade anmärkningar på. 

Detta eftersom de formella meriterna ska kunna uppfyllas inom ramen för helhetsbedömningen 

av en persons skicklighet. Enligt arbetsgivaren handlade det om att den anställde saknade 7,5 

hp upp till den nivå som de formella meriterna krävde – poäng som den anställde dessutom 

                                                
115 A 16/0309, 2016 
116 Diarienummer: 1102-2009 Kritik mot Migrationsverket som inte inrättat sig efter två beslut från en 
överinstans, Justitieombudsmannen (JO) Hans-Gunnar Axberg, 2009 
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skulle komplettera med till dess att anställningen påbörjades. SÖKN avslog överklagandet med 

motiveringen att efter en sammantagen bedömning kunde inte den som överklagat anses vara 

skickligare än den som anställts för den aktuella befattningen.  En av ledamöterna var dock av 

skiljaktig mening på grund av att den arbetssökandes erfarenhet och personliga egenskaper inte, 

- enligt ledamoten - kan uppväga det faktum att denne inte innehar akademisk examen som 

utgör ett krav.117  

  

                                                
117 A 16/0329, 2016 
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3.  Analys 
Mot bakgrund av den rättsutredning som behandlats ovan avser följande avsnitt göra ett försök 

till att besvara studiens två frågeställningar. Den första frågeställningen: ”I vilken utsträckning 

kan tillämpningen av ett krav på personlig lämplighet vid rekrytering inom den offentliga 

sektorn, såsom det utvecklats i praxis, vara förenligt med de rättsliga kraven på sakliga grunder 

och förbud mot diskriminering?”, kommer att besvaras i tre delar. Först kommer begreppet 

personlig lämplighet sättas i förhållande till DL och offentligrättens krav på sakliga grunder i 

två underavsnitt avskilda från varandra. Därefter kommer en sammanvägd analys att göras med 

jämförelser av eventuella likheter och skillnader i fråga om hur personlig lämplighet kan stå i 

strid med de olika lagreglerna. Sista underavsnittet innefattar även en analys av var gränsen går 

för när osakliga grunder vid rekrytering kan bli diskriminerande. 

 

3.1 Relationen mellan diskriminering och begreppet personlig lämplighet 
Hur den personliga lämpligheten kan värderas av en arbetsgivare utan att vara diskriminerande 

tycks både enligt rättspraxis och litteratur vara lite svårfångat.118 Med hänsyn till de definitioner 

och deras innebörd som redogjorts för i tidigare avsnitt kan det göras åtskillnad mellan olika 

sätt genom vilka diskriminering kan förekomma i rekryteringsprocesser beroende på vilket 

skede i processen det är fråga om. En arbetssökande kan bli diskriminerad genom att inte bli 

kallad till anställningsintervju trots likvärdiga meriter i förhållande till andra sökande. Även om 

gallringen av kandidater vid ett sådant tidigt skede kan vara diskriminerande tycks det vara 

svårt att härleda detta till att en arbetsgivare felaktigt använt sig av begreppet personlig 

lämplighet, eftersom personliga egenskaper först framträder vid intervjuer och 

referenstagningar.119  

 

Den andra typen av diskriminering vid rekrytering är när ett anställningsbeslut kan vara 

diskriminerande. Underlaget för anställningsbeslutet blir här mer omfattande och den rättsliga 

bedömningen kan då bli mer ingående av huruvida arbetsgivarens meritvärdering tagit både 

formella och informella meriter i beaktande. De formella meriter såsom utbildning, arbets- och 

yrkeserfarenhet ska först tas i beaktande för att kunna avgöra om de sökande har rätt 

kvalifikationer för att kunna anses vara i en jämförbar situation. Därefter beaktas de informella 

                                                
118 Fransson & Stüber, 2015, s. 157 
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meriter som hänför sig till den personliga lämpligheten vilken genom praxis kan exemplifieras 

med egenskaper såsom bland andra; personliga egenskaper, samarbetsegenskaper, flexibilitet, 

stresstålighet och ledaregenskaper.120 Enligt rättspraxis kopplas som ovan nämnt ofta den 

personliga lämpligheten till ledar- och samarbetsegenskaper, men även till en persons förmåga 

att kunna ha ett gott kundbemötande, serviceanda och stresstålighet. Genom ytterligare rättsfall 

tar AD ställning till hur de personliga egenskaperna ska kunna beaktas objektivt utan att anses 

vara osakligt grundade. För att en arbetsgivare ska kunna använda sig av bedömningsgrunden 

personlig lämplighet enligt någon av ovanstående personliga egenskaper som avgörande faktor 

vid en jämförbar situation krävs det att bedömningen bygger på objektiva grunder som ska 

kunna förklaras och förstås av allmänheten.121 Värderingen av personliga egenskaper vägs in i 

bedömningen utifrån arbetsgivarens intryck från intervjuer och referenstagningar. För att 

intrycket från intervjuer ska kunna användas som en avgörande del i bedömningen krävs det 

enligt AD att intervjuerna har genomförts på ett korrekt sätt – det vill säga att man använt en 

enhetlig mall som garanterar att samtliga arbetssökande ställts inför samma intervjufrågor.122  

 

Även om referenser sammanvägt med intryck från intervjuer enligt AD är viktigt för att 

arbetsgivaren ska kunna göra en fullgod bedömning av den arbetssökandes personliga 

lämplighet tycks hanteringen av referenser väga olika tungt. Detta mot bakgrund av att AD i 

exempelvis ”Kommissariefallet” låter de sämre vitsorden väga tungt, vilket  även blir 

avgörande för att personen som missgynnats inte skulle anses vara i jämförbar situation. I 

”Placeringsassistentfallet” och ”Receptionistfallet”  har arbetsgivarna däremot inte underlag 

från referenser som kan styrka deras bedömning av de sökandes personlig lämplighet, något 

som dock inte hindrade att den personliga lämpligheten fick bli avgörande i dessa fall. Däremot 

motsätter sig AD arbetsgivarens bristfälliga referenshantering i ”Jobbcoachfallet” när de 

konstaterar att mer bevisning krävs för att kunna använda den personliga lämpligheten som 

avgörande faktor. ”Jobbcoachfallet” skiljer sig dock mot de andra fallen eftersom den 

arbetssökande inte ens blivit uttagen till intervju, vilket gjorde arbetsgivarens bedömning av 

den personliga lämpligheten än mer bristfällig eftersom den endast grundats på olöst grundade 

andrahandsuppgifter.123 

 

                                                
120 Se AD 2008 nr 47, AD 2010 nr 91 se även AD 2005 nr 69 och där anmärkta fall 
121 AD 2005 nr 69, AD 2008 nr 47 
122 AD 2006 nr 96 
123 AD 2004 nr 44, AD 2009 nr 87, AD 2008 nr 47, AD 2010 nr 91	  
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Det finns ett undantag i DL som erkänner arbetsgivares rätt att använda särskilt uppställda 

kriterier vid rekrytering.124 Den typen av undantag kan även utläsas i internationella 

bestämmelser, eftersom  ILO:s konvention nr 11 godtar krav på personliga kvalifikationer i 

arbetslivet med reservation för att det ska finnas en tydlig koppling till arbetets natur.125 

Undantaget i DL avseende krav på särskilda yrkeskvalifikationer vid annonsering skall däremot 

tolkas strikt och således bör DL begränsa arbetsgivares användning av begreppet personlig 

lämplighet. Detta eftersom det hindrar arbetsgivares - eller den som företräder arbetsgivare -  

möjligheter att vid rekrytering fritt ställa upp kriterier som ej är att anse som fria från 

diskriminerande inslag.126 Språkkrav är ett exempel på kvalifikation som arbetsgivare inte kan 

hänföra till personlig lämplighet – vilket visar sig i ”Receptionistfallet”.127 Det nya införandet 

av lagregler i DL gällande arbetsgivares krav på aktiva åtgärder vid rekrytering kanske skulle 

kunna påverka hur undantaget i praktiken kan användas. Detta eftersom de nya reglerna 

tydliggör arbetsgivarens ansvar att analysera vilka eventuella risker som kan finnas med 

uppställda yrkeskvalifikationer vid utannonsering av arbete.128 

 

Sammanfattningsvis är det vid en fullständig rekryteringsprocess fråga om en mer komplex 

situation där betydligt fler omständigheter måste vägas in i den rättsliga bedömningen, till 

exempel att kravet på jämförbar situation måste uppfyllas för att värderingen av den personliga 

lämpligheten ska kunna bli avgörande utan att vara diskriminerande. Till skillnad från att som 

arbetssökande bli bortvald i den tidiga gallringen vid ett första urval är det först vid den 

sistnämnda så kallade fullständiga rekryteringsprocessen som en värdering av personliga 

egenskaper hos arbetssökande på ett rättsligt godtagbart sätt kan aktualiseras. Den personliga 

lämpligheten måste således kunna sättas i en kontext där man kan göra en sammanvägd 

bedömning av den arbetssökandes förmåga att bemästra den typen av befattning som sökts.129 

 

 

 

                                                
124 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 2 § 1 pkt 
125 Konvention(nr 111) Artikel 1a-b, Artikel 14 
126 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 2 § 1 pkt, Prop. 2007/08:95, s 502 
127 AD 2008 nr 47  
128 Regeringens proposition 2015/16:135, Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 
rättigheter och möjligheter, s. 16 
129 AD 2004 nr 44, AD 2009 nr 87 
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3.2 Begreppet personlig lämplighet mot bakgrund av kravet på sakliga 

grunder 
Till skillnad från frånvaron av begreppet personlig lämplighet i diskrimineringslagstiftningen 

finns angivna exempel på skicklighetsfaktorer i förarbeten till offentlig lagstiftning.130 Hur 

skicklighetsfaktorerna kan vägas mot varandra tycks enligt de studerade besluten från SÖKN 

te sig olika beroende på den specifika situationen. Ett försök till att utläsa ett mönster är att 

nämnden bygger sitt beslut kontinuerligt på hur kraven på kvalifikationer ställts upp i annonsen. 

Detta eftersom de angivna kvalifikationerna i annonsen bedöms i förhållande till vad 

arbetsgivaren använt som underlag som grund för ett anställningsbeslut.  

 

I ”Lantmäteribeslutet” bekräftas att skickligheten i enlighet med LOA:s krav på sakliga 

grunder väger tyngst, eftersom arbetsgivaren i det fallet kunde hänföra de personliga 

egenskapernas betydelse för tjänsten och därmed lägga stor vikt vid just den 

skicklighetsfaktorn.131 Man kan å andra sidan i ”Specialistbeslutet” se tendenser i att 

arbetsgivare har möjlighet att lägga stor vikt vid arbetslivserfarenheten som en del i den 

personliga lämpligheten – som i sin tur blev avgörande faktorn för anställningsbeslutet. För att 

arbetsgivaren ska ha möjlighet till att väga in arbetslivserfarenheten - som i sig ingår i 

förtjänsten – visar ”Specialistbeslutet” att det för nämnden krävs ett ordentligt underlag för att 

arbetslivserfarenheten ska anses kunna vara betydande för den personliga lämpligheten - något 

som arbetsgivaren i detta fallet hade, eftersom de hade mycket god insyn i den arbetssökandes 

förmåga att sköta arbetet sedan tidigare tjänst i verksamheten. I ”Specialistbeslutet” fanns 

däremot ett formellt krav på akademisk examen, vilket den som slutligen anställdes inte hade. 

Här tycks den personliga lämpligheten därmed ha blivit en avgörande faktor trots att samtliga 

formella meriter inte uppfyllts av den arbetssökande. Möjligen kan det hänga samman med 

uppgiften från arbetsgivaren att personen i fråga skulle komplettera dess sista högskolepoäng 

för att nå kandidatexamen tills dess att anställningen formellt skulle ta vid. Tilläggas bör dock  

att arbetsgivaren i sin annons angivit formell merit som en kandidatexamen på 120/180 

högskolepoäng. Personen som hade kommit att bli aktuell för anställningen innehade 172,5 

högskolepoäng vilket i sig bör kunna uppfylla det formella kravet. Det som bedömningen skulle 

kunna falla på var att den arbetssökande inte uppfyllde kriteriet ”examen”. Vad som kan anses 

problematiskt i den rättsliga bedömningen av om sakliga grunder beaktats vid ett 

                                                
130 Prop. 1985/96:116, s.7 
131 A 15-1259 
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anställningsbeslut är om en annons specificerat krav på formell merit som exempelvis ”en 

examen eller motsvarande” eller som i ovan nämnda beslut ”Kandidatexamen 120/180 

högskolepoäng”.132 Risken med den typen av formulering kan innebära en svårare 

gränsdragning för bedömningen av om de arbetssökande har likvärdiga formella meriter för att 

skickligheten ska kunna sättas främst. Antagandet görs mot bakgrund av att anställningsbeslutet 

överklagades med anledning av att den som slutligen valdes inte vid tillsättningen uppfyllde de 

formella krav som arbetsgivaren angett i annonsen. Det tycks alltså vara så att det inte är 

skickligheten i allmänhet som blir avgörande utan vem av de arbetssökande som för det aktuella 

arbetet anses skickligast.133  

 

”Teamledarbeslutet” och ”Kundservicebeslutet” från Migrationsverket påvisar hur en felaktig 

formulering vid annonsering kan ge principiellt problematiska följder. Detta eftersom den 

rättsliga bedömningen av anställningsbeslutet bygger på att sätta arbetsgivarens underlag för 

beslutet i förhållande till vad som angivits i annonsen.134 Det kan vid första anblick anses vara 

ett litet problem men blir i sammanhanget problematiskt för rekryteringsprocessen. Detta på 

grund av de rättsliga följder som kan utvecklas vid felaktig handläggning – vilket de båda 

besluten visar eftersom SÖKN biföll överklagandena. Tillsättningen för utomstående riskerar 

därmed att bli svårförstådd eftersom arbetsgivaren ej grundar anställningen på samma villkor 

som de angivit vid annonseringen. Det betyder att arbetsgivaren vid utlysningen av en 

rekrytering behöver tydliggöra vad befattningen kräver för att inte möjliggöra en godtycklig 

bedömning - detta eftersom grundlagsregeln att fästa avseende endast vid sakliga grunder vid 

ett anställningsbeslut är avsedd för att säkerställa motsatsen.135 Även om arbetsgivaren inte 

direkt brutit mot ordalydelsen för kravet på sakliga grunder kanske det ur rättssäkerhetspunkt 

skulle kunna, när befattningskraven är otydliga eller rentav felaktiga, finnas en risk för att 

arbetsgivare skulle kunna efterkonstruera krav för att kunna motivera sitt anställningsbeslut.  

 

Av studerad praxis från SÖKN framgår att underlaget för att avgöra ärendet utgörs helt och 

hållet av de handlingar som inkommit i ärendet, vilket innefattar bland annat handlingar från 

ansökan, arbetsgivarens redovisade underlag och bedömning samt yttranden från de som berörs. 

Samtidigt påvisar praxis vikten av att arbetsgivare har underlag från intervjuer och 

                                                
132 A 16/0329, 2016 
133 Ahlström, 2010, s. 64 
134 A 15/0617, 2015, A 16/0309, 2016.  
135 Regeringsformen (1974:152) 11 kap 9 § 2 st  
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referenstagningar för att kunna avgöra en arbetssökandes personliga lämplighet för en 

befattning. Det kan dock, enligt mig, förefalla tvivelaktigt om SÖKN på detta skriftliga 

underlag kan göra en fullgod bedömning om vem av kandidaterna som anses bäst personligt 

lämpad för det aktuella arbetet. Detta har även uppmärksammats i förarbeten där kritik väckts 

mot överklagandeinstanser för beslut utifrån bland annat svårigheten att bedöma personlig 

lämplighet. Kritiken bygger dels på det faktum att nämnden ej träffat personerna i fråga för att 

kunna avgöra huruvida personen är lämplig eller ej, dels nämndens brist på insyn i 

verksamheten för att kunna avgöra om lämpligheten i förhållande till arbetsgivarens behov på 

ett bättre sätt än vad arbetsgivaren hade kunnat göra. 136 

 

Påföljden av SÖKN:s undanröjande av ett anställningsbeslut tycks för arbetsgivare förefalla 

som något diffus. I de båda ovan nämnda fallen, ”Teamledarbeslutet” och 

”Kundservicebeslutet” bifölls överklagan,137 men vad de erforderliga åtgärderna i praktiken 

innebar är i de fallen ovissa. Är innebörden av kravet på att vidta erforderliga åtgärder alltför 

svårtolkad? Min iakttagelse är att ett beslut från SÖKN har en oproportionerligt stor rättslig 

effekt för den enskilde vars anställningsbeslut undanröjts eftersom SÖKN:ns beslut ej kan 

överklagas.  En konsekvens av SÖKN:ns beslut är att den som först fått anställningen inte har 

någon möjlighet att som part kunna åberopa sin rätt till sin anställning, likt en normal 

domstolsprövning, utan istället blir av med sin anställning. Det JO-fall som påvisade uteblivna 

åtgärder efter undanröjda anställningsbeslut från SÖKN kanske således kan vara ett exempel 

på hur arbetsgivare har möjlighet att kringgå undanröjda anställningsbeslut genom att erbjuda 

den sökande som SÖKN ansåg bäst lämpad anställningen ekonomisk kompensation istället för 

den anställning som denne har rätt till.138 En underliggande ton av den fria antagningsrätten kan 

tyckas lysa igenom här eftersom det slutliga resultatet i just det specifika fallet blev att 

arbetsgivaren behöll de personer som enligt deras mening ansågs bäst lämpade för den utlysta 

befattningen trots att SÖKN hade underkänt arbetsgivarens bedömning. Detta antagande görs 

med reservation för generalisering eftersom en tillfredsställande slutsats ej kan baseras enbart 

på den praxis som kunnat studeras inom ramen för denna uppsats.  

 

                                                
136 SOU 2004:023, Från verksförordning till myndighetsförordning, s. 230 
137 A 15/0617, 2015, A 16/0309, 2016. 
138 Diarienummer: 1102-2009 2009 
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3.3 Ett försök till gränsdragning för när begreppet personlig lämplighet 

kan användas vid rekrytering i offentliga verksamheter  
Hur begreppet personlig lämplighet kan användas av arbetsgivare vid rekrytering har genom 

studien visat sig svårfångat dels med hänsyn till likabehandlingsprincipen men även i 

förhållande till de offentligrättsliga lagregleringar som inskränker på den fria antagningsrätten. 

Med det sagt strävar följande analys efter att identifiera några riktlinjer för att arbetsgivares 

användning av begreppet personlig lämplighet ska kunna anses vara i enlighet med gällande 

rätt.  

 

Först och främst blir det fråga om två helt olika rättsprocesser beroende på hur man överklagar 

ett beslut som hänförs till personlig lämplighet som avgörande faktor. Inom den offentliga 

sektorn har arbetssökande rätt till att överklaga ett anställningsbeslut.139 Rätten att överklaga 

har sitt ursprung i internationella bestämmelser, såsom Europakonventionens stadgande om 

rättvis rättegång samt praxis från Europadomstolen som konstaterar offentliga tjänstemäns rätt 

att överklaga anställningsbeslut.140 Mot bakgrund av dessa rättigheter kan anställningsbeslut i 

offentlig sektor undanröjas om det inte fattats på sakliga grunder. Däremot behöver inte ett 

osakligt grundat anställningsbeslut innebära att det är diskriminerande - detta eftersom det krävs 

ett orsakssamband med diskrimineringsgrund för att det ska kunna hänföras till 

diskriminering.141 Eftersom den personliga lämpligheten bedöms i två olika instanser; AD och 

SÖKN, där olika krav ställs för hur arbetsgivaren kan motivera sitt anställningsbeslut är det 

därmed svårt att kunna dra en definitiv gräns mellan arbetsgivares antagningsrätt kontra de 

inskränkningar som lagreglerna innebär. Detta särskilt eftersom begreppet personlig lämplighet 

i sig kan ha olika innebörd för olika arbetsgivare i fråga om vilka personliga egenskaper som 

är fördelaktiga eller till nackdel både för befattning och verksamhet i stort. Konstateras kan 

dock att de krav som ställs på formella meriter såsom utbildning måste uppfyllas för att 

arbetssökande ska kunna vara likvärdiga – detta oavsett om ärendet gäller osakliga grunder eller 

diskriminering. Det är först därefter som bedömningen av den personliga lämpligheten blir 

aktuell, eftersom det är först då arbetsgivare ska kunna använda personliga egenskaper som 

avgörande faktor vid ett anställningsbeslut.    

 

                                                
139 Anställningsförordning (1994:373) 21 § 1, 2 st 
140 Europarättens Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 
Artikel 6.1, Pellegrin mot Frankrike, Europadomstolen, 8 december 1999 Application no. 28541/95 
141 Prop: 2007/08:95 s. 487 
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Gränsdragningen för hur arbetsgivare kan använda sig av personlig lämplighet torde vara 

tydligt inom den offentliga sektorn på grund av kravet på sakliga grunder. Detta eftersom  

förarbeten beskriver hur de personliga egenskaperna ska bedömas inom ramen för en kvalitativ 

helhetsbedömning av skickligheten, vilket däremot inte framgår av lagregler i 

diskrimineringsförbudet.142 Det som framgår av förarbetenas riktlinjer kring personliga 

egenskaper används vid samtliga  av SÖKN:ns bedömningar i de beslut som i tidigare avsnitt 

utretts.143 Det förefaller därför finnas en kontinuitet i vad som läggs till grund för SÖKN:ns 

bedömning. Däremot finns det inga riktlinjer för hur olika personliga egenskaper ska värderas 

mot varandra samt hur de ska knytas an till skickligheten för de kompetenser som angivits vid 

annonsering. Vid prövning av om diskriminering förekommit grundas AD:s avgöranden på de 

riktlinjer som vuxit fram genom anställningspraxis. De riktlinjer som bedömningen utgår ifrån 

är utförliga på sätt att det krävs ordentligt med underlag bakom  arbetsgivares anställningsbeslut 

för att inte stå i strid med diskrimineringsförbudet. Det tycks däremot inte finnas något logiskt 

system kring hur de personliga egenskaperna ska värderas, eftersom dessa värderingar skiljer 

sig tydligt åt i de olika fall som refererats i tidigare avsnitt. Inte heller kan en tydlig 

gränsdragning göras för hur utförligt arbetsgivares underlag från referenser och intervjuer måste 

vara för att anses vara tillräckligt.144 Tilläggas bör att skillnad mellan statlig verksamhet och 

kommunala verksamheter gjorts, vilket gör att den här typen av gränsdragning försvåras 

ytterligare då kommuner går under en annan reglering av mer privaträttslig karaktär.  

 

3.4 Risker med tillämpning av begreppet personlig lämplighet och dess 

påverkan på mångfald i offentlig sektor 
Den andra frågeställningen: Vilka risker finns med tillämpningen av begreppet personlig 

lämplighet som avgörande faktor vid rekrytering och hur kan de förstås ur ett 

mångfaldsperspektiv?” kommer besvaras löpande där de eventuella risker som identifierats 

inledningsvis beskrivs för att sedan belysa dess påverkan på mångfalden inom offentlig sektor.  

 

De utredda lagregler som inskränker på den fria antagningsrätten för arbetsgivare syftar till att 

främja den arbetsföra delen av befolkningen till lika möjligheter i arbetslivet. Begreppet 

personlig lämplighet är som tidigare nämnt mycket komplext eftersom det tycks innefatta lika 

                                                
142 Prop. 1985/96:116, s.7 
143 A 15/1259, A 15/0524, A 15/0617, A 15/1554, A 16/0329, A 16/0309 
144 AD 1981 nr 169, AD 1987 nr 67, AD 2010 nr 91, AD 2008 nr 47, AD 2009 nr 87, AD 1989 nr 40, AD 2004 
nr 44, AD 2006 nr 96 
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många innebörder som personer och situationer. Det finns enligt offentliga utredningar 

kvalitativa studier som visar att arbetsgivare tenderar att undervärdera kompetens, främst 

personliga egenskaper, hos personer med utländsk bakgrund.145 Med anledning av ovanstående 

finns det risk för att subjektiva värderingar och föreställningar om arbetssökande på ett felaktigt 

sätt läggs in värderingen av personlig lämplighet, vilket kan innebära risk för att mångfald 

förhindras även på offentliga arbetsplatser. 

 

Begreppet personlig lämplighet synes enligt praxis vara starkt förknippat med specifika 

situationer såsom arbetsgivares behov i verksamheten samt vilka krav som ställs för 

befattningen i fråga. Det kan därmed finnas en risk för att det smyger sig in osakliga värderingar 

i anställningsbeslut och att dessa grundas på godtycklighet. Detta tycks bekräftas i en rapport 

från DO där det enligt personer som anmäler diskriminering vid rekrytering framstår som att 

arbetsgivarrepresentanter som bakgrund för sina anställningsbeslut skyller på den sökandes 

bristande lämplighet eller på den unika situationen som avgörande faktor. Rapporten tar även 

upp att den huvudsakliga problematiken med diskriminering vid rekryteringsprocesser grundar 

sig i organisationers struktur såsom normerande värderingar och återkommande 

beteendemönster som finns organisationers struktur.146 Den potentiella risken för att osakliga 

grunder kan smyga sig in vid anställningsbeslut förväntas fångas upp med hjälp av DL:s regel 

för omvänd bevisbörda ställer höga krav på arbetsgivare att bevisa att det inte funnits något 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna som bakomliggande orsak för ett 

anställningsbeslut.147 Detta särskilt om arbetsgivare påstår att en arbetssökande är direkt 

olämplig för arbetet – såsom i ”Tågförarfallet”.148 Remissinstanser har i förarbeten inför den 

nu gällande diskrimineringslagstiftningen framhållit att bevisbörderegeln tidigare tagits för 

lättvindigt gentemot arbetsgivare vid rättslig prövning.149 Kritiken kan i viss mån anses befogad 

eftersom det i studerad praxis kan identifieras tendenser till att AD godtar arbetsgivares 

motbevisning trots exempelvis brist på underlag från referenser och intervjuer där tecken på att 

bedömningen av den personliga lämpligheten vilar på olösta grunder. 150 

 

                                                
145 SOU 2005:115, s. 38 
146 Kumlin, s. 40	  
147 Prop 2007/08;95 s. 561 
148 AD 1987 nr 40	  	  
149Prop 2007/08:95, s 444.  

150 AD 2010 nr 91, AD 2008 nr 47, AD 2004 nr 44, AD 2009 nr 87 
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Den offentliga sektorns krav på sakliga grunder medger att personliga egenskaper kan vägas in 

i den helhetsbedömning där skicklighet ska sättas främst. Anställningsbeslut som kan betraktas 

som osakliga kan överklagas till SÖKN. Det faktum att SÖKN:ns beslut enbart grundas på de 

handlingar som skickats för ärendet kan dock ifrågasättas. Detta mot bakgrund av att det ställs 

krav på att arbetsgivare ska bedöma den personliga lämpligheten utifrån intryck från intervju 

och inhämtade referenser. Kan en högre instans rimligen göra en fullgod bedömning utan att 

träffa personen ifråga genom någon form av muntlig handläggning? Remissinstanser har i 

denna fråga riktat kritik mot rätten att överklaga anställningsbeslut på grund av de risker som 

finns vid överprövningen eftersom bedömningen är alltför begränsad.151 Risken med denna 

brist i handläggningen kan, enligt mig, få alltför stora konsekvenser eftersom den vars 

anställningsbeslut blir undanröjt står utan anställning – vilket är en stor rättslig effekt för enskild 

som står utan rätt till att överklaga - om inget anställningsavtal ingåtts. Om däremot ett 

anställningsavtal ingåtts riskerar däremot arbetsgivaren stå med två personer för samma 

befattning eftersom den som SÖKN beslutat vara mest lämpad ska erbjudas anställning.  

 

  

                                                
151 SOU 2004:023, s. 230, 245 



	   40	  

4.  Slutord 
För att summera denna studie vill jag påpeka svårigheten med att utreda begreppet personlig 

lämplighet ur rättslig synvinkel. Detta eftersom avsaknaden av legaldefinition på begreppet  

försvårar bedömningen av arbetsgivarens meritvärdering i förhållande till de laginskränkningar 

som finns på området. Samtidigt anser jag att min behandling av ämnet öppnat upp för 

intressanta aspekter på användningen av begreppet personlig lämplighet vid rekrytering i fråga 

om vad, hur och varför arbetsgivaren värderar personliga egenskaper. Min slutsats är att det 

synes vara så att det finns bakomliggande värderingar och normer som kan leda till att 

arbetsgivare tenderar att fästa en alltför stor vikt vid personliga egenskaper och omedvetet drar 

förhastade slutsatser som kan spela roll för anställningsbeslutet. För att inte själv riskera att dra 

snabba slutsatser är min förhoppning att studien väckt intresse för vad som lämpligen skulle 

kunna undersökas inför framtida forskning. Enligt min mening hade det varit intressant att 

undersöka vilka underliggande normer som finns bakom personlig lämplighet ur ett 

genusperspektiv eftersom en sådan undersökning hade lett till en mer omfattande förståelse för 

hur användningen av begreppet påverkar skillnaden mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden.  I vissa av de fall som studerats har det även varit fråga om diskriminering 

på grund av flera diskrimineringsgrunder, så kallad multipel diskriminering, genom felaktig 

användning av begreppet personlig lämplighet. Av den anledningen hade det även varit 

intressant att undersöka hur lagstiftningen behärskar den typen problematik ur ett 

intersektionellt perspektiv. En tvärvetenskaplig studie med hjälp av kompletterande empiriska 

studier hade oavsett ovan nämnda förslag gett en mer djupgående förståelse för hur 

arbetsgivares användning av begreppet personlig lämplighet påverkar den arbetssökande 

befolkningens möjligheter och hinder på arbetsmarknaden.   
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