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Abstract 

It is a difficult thing to do an assessment of qualifications, particularly when it comes to the 

factor “suitability as a person” - a criterion that isn’t easily measured and which according to 

both the Swedish Equality Ombudsman and the Labour Court causes some concerns. The 

general purpose of this paper is to map out which space Swedish law gives employers in 

Sweden, in a recruitment situation, to take into account the job applicants’ suitability as a 

person for employment, without risking being guilty of direct discrimination. Whether there is 

a legitimate concern that employers' opportunity to consider the job applicants’ suitability as a 

person for the position can negatively impact women in leadership positions to a larger extent 

than men in the same positions, will also be analyzed. An analytical perspective, with a legal 

dogmatic method and use of theory of leadership and sex, is being applied. Among other 

things, legislative work, law and case law is being used. 

Employers in Sweden have a maintained right to freely employ, but the prohibition to 

discriminate sets some limits. They always have a legitimate interest that the person being 

recruited will be suitable for the advertised employment, and are entitled to take in account 

that the work should be performed in the most effective and the best way possible. 

However, personal qualities are allowed importance in the assessment of qualifications only 

when they really have an impact in the performance of the duties associated with the position. 

Also, the assessment of qualifications should be done in an objective and according to 

discrimination law acceptable way. 

The normal procedure of obtaining information on a job applicant's suitability as a 

person is to contact references who have relevant personal knowledge of the job applicant. 

The employer must also evaluate the information in an objective way. Employers are 

nevertheless entitled to give the observations being done in the event of a job interview great 

importance, if the interview was correctly performed. However, there are limitations to 

what employers may include in the evaluation of the job applicant's suitability as a person, for 

example when it comes to his or her former behavior. 

A lot of people have stereotype opinions about male and female behavior. Female 

leaders are believed to be less effective than their male colleagues, notwithstanding both are 

acting exactly the same way. Also, the same quality is being described as negative if being 

held by a woman but positive if a man has it. Employers' ability to give personal suitability 

importance in the assessment of qualifications therefore causes a concern that women in 

leadership positions will be more widely negatively affected than men with the same position, 

since employers then are being given an opportunity to apply stereotype opinions to the 

assessment of qualifications – which disfavors women.  

 

Keywords: labour law, Swedish law, international aspect, direct discrimination, job applicant, 

recruitment, assessment of qualifications, suitability as a person, leader position, equality.



 

Sammandrag 

Att göra en meritvärdering är svårt, särskilt när det gäller faktorn personlig lämplighet – en 

bedömningsgrund som är relativt svårmätt och som både Diskrimineringsombudsmannen och 

Arbetsdomstolen ser risker med. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda vilket 

utrymme den svenska lagstiftningen ger arbetsgivare i Sverige att i en rekryteringssituation ta 

hänsyn till arbetssökandes personliga lämplighet utan att göra sig skyldig till direkt 

diskriminering. Även frågan huruvida det finns en risk för att arbetsgivares möjlighet att lägga 

vikt vid personlig lämplighet i större utsträckning drabbar kvinnor i arbetsledande 

befattningar negativt än män i arbetsledande befattningar ämnas analyseras. Uppsatsen 

anlägger ett analytiskt perspektiv, med grund i rättsdogmatisk metod men med användning av 

teori om ledarskap och kön. Bland annat används lagförarbeten, lagtext och rättspraxis. 

Arbetsgivare i Sverige har en bibehållen fri anställningsrätt, men med de 

begränsningar som diskrimineringsförbudet medför. De anses alltid ha ett befogat intresse av 

att den person som rekryteras ska vara lämplig för den sökta tjänsten och har rätt att ta hänsyn 

till att arbetet ska utföras på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Personliga egenskaper 

ska dock tillmätas betydelse bara då det verkligen spelar roll för tjänstens utövande, och det 

ställs bland annat krav på att meritvärderingen ska göras på ett objektivt och ur 

diskrimineringslagstiftningens perspektiv godtagbart sätt.  

Det normala sättet att inhämta uppgifter om arbetssökandes personliga lämplighet 

anses vara att kontakta referenser som har relevant personlig vetskap om den arbetssökande. 

Arbetsgivaren ska dessutom värdera uppgifterna på ett sakligt och objektivt sätt. Arbetsgivare 

har likväl rätt att tillmäta de iakttagelser som denne själv gör vid en eventuell 

anställningsintervju stor betydelse, under förutsättning att den gått korrekt till. Det finns dock 

gränser för vad arbetsgivare får lägga vikt vid i sin bedömning av arbetssökandes personliga 

lämplighet vad gäller bland annat arbetssökandes tidigare beteende.  

Många har stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt beteende. Kvinnliga 

ledare bedöms vara mindre effektiva än sina manliga kollegor trots att båda agerar exakt lika 

och samma egenskap kan uppfattas som negativ hos en kvinna men positiv hos en man. 

Arbetsgivares möjlighet att lägga vikt vid personlig lämplighet riskerar följaktligen att i större 

utsträckning drabba kvinnor i arbetsledande befattningar negativt än män med samma position, 

eftersom arbetsgivare då också får möjlighet att tillämpa stereotypa uppfattningar vid 

meritvärderingen – vilket missgynnar kvinnor. 

 

Nyckelord: arbetsrätt, svensk rätt, internationell utblick, direkt diskriminering, arbetssökande, 

rekrytering, meritvärdering, personlig lämplighet, arbetsledande befattning, jämställdhetsper-

spektiv.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”(D)et är en svår uppgift att /…/ genomföra en meritvärdering och väga olika faktorer mot 

varandra. Särskilt påtagliga blir dessa svårigheter när man kommer till faktorn personlig 

lämplighet.”1 

 

Diskrimineringsskyddet ger principen om alla människors lika värde och rättigheter, vilken 

demokrati bygger på, konkret innebörd.2 I flertalet domar i diskrimineringsmål rättfärdigar 

dock Arbetsdomstolen arbetsgivares rekryteringsbeslut med att hänvisa till personlig lämplig-

het. Diskrimineringsombudsmannen anser det vara problematiskt om arbetsgivare ges för sto-

ra möjligheter att hänvisa till egengjorda lämplighetsbedömningar, eftersom det kan ge ut-

rymme för just diskriminering.3 Arbetsdomstolen verkar även själv se risken för bristande 

effekt av diskrimineringslagstiftningen; i en dom gällande könsdiskriminering påpekade dom-

stolen risken för att en arbetsgivare får det att framstå som att det handlar om värdering av den 

personliga lämpligheten hos de arbetssökande, när dennes ställningstagande egentligen är 

beroende av deras kön.4 År 2009 var drygt 2/3 av cheferna i Sverige män; 67,5 procent, jäm-

fört med 32,5 procent kvinnor.5 

Personlig lämplighet torde dessutom vara relativt svårmätt, jämfört med bedömnings-

grunderna utbildning och arbetslivserfarenhet som kan utläsas svart på vitt av de arbetssökan-

des CV:n och intyg.6 Hur mäts exempelvis en persons samarbetsförmåga, flexibilitet eller 

grad av diplomati? De arbetssökande verkar vara utelämnade till andras uppfattning om dem 

vilket, som uppsatsen kommer visa, kan bli särskilt problematiskt när det gäller arbetsledande 

befattningar. 

 

 

                                                 
1 AD 1983 nr 50. 
2 Diskrimineringsombudsmannen, Årsredovisning 2009, s. 2. http://www.do.se/sv/Material/Arsredovisning-
2009/ Hämtad 2011-01-20. 
3 Ibid., s. 35. 
4 AD 1983 nr 50. 
5 Statistiska Centralbyråns yrkesregister. 
6 Även Susanne Fransson & Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen. En kommentar, Stockholm: Norstedts Juri-
dik AB 2010, s. 166. påpekar att personlig lämplighet är svårmätt. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilket utrymme diskrimineringslagstiftningen i Sverige 

ger arbetsgivare att i en rekryteringssituation ta hänsyn till arbetssökandes personliga lämp-

lighet utan att riskera att göra sig skyldig till direkt diskriminering. En aspekt som uppsatsen 

avser belysa är dessutom det aktuella diskrimineringsskyddet i ett internationellt perspektiv. 

I uppsatsen ämnar jag också analysera huruvida det finns en risk för att arbetsgivares 

möjlighet att lägga vikt vid personlig lämplighet i större utsträckning drabbar kvinnor i arbets-

ledande befattningar negativt än män i arbetsledande befattningar. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka möjligheter finns det för arbetsgivare i Sverige att vid rekrytering väga in ar-

betssökandes personliga lämplighet i bedömningen utan att göra sig skyldiga till 

diskriminering?  

2. Finns det risk för att arbetsgivares möjlighet att lägga vikt vid personlig lämplighet i 

större utsträckning drabbar kvinnor i arbetsledande befattningar negativt än män i ar-

betsledande befattningar? 

o Vilka personliga egenskaper efterfrågas av arbetsgivare till arbetsledande be-

fattningar i Sverige? 

o Hur uppfattas kvinnor som ledare?  

1.4 Metod 

Studien anlägger ett analytiskt perspektiv med grund i rättsdogmatisk metod men med an-

vändning av teori om ledarskap och kön för att även besvara uppsatsens andra frågeställning. 

Rättsdogmatik handlar om att fastlägga gällande rätt,7 vilket är vad denna uppsats ämnar göra. 

Vid användning av rättsdogmatisk metod tas utgångspunkt i existerande rättskällor,8  med 

tolkning av exempelvis enskilda lagrum och rättsfall.9  

I uppsatsen används FN-stadgan, FN-konventioner och en ILO-konvention, EU-rättsliga 

fördrag och direktiv samt doktrin. De används främst för att visa vilka ramar andra länder har 

att rätta sig efter och därmed ge en vink om hur diskrimineringsskyddet ser ut internationellt. 

Svenska rättskällor används i form av lagförarbeten, lagtext och rättspraxis för att fastlägga 

gällande rätt här och därmed besvara uppsatsens första frågeställning. 

                                                 
7 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 25.  
8 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, sjätte upplagan, Uppsala: I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik 
AB 2010, s. 167. 
9 Claes Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, Stockholm: Juridisk Tidskrift, Nr 2 2004/05, s. 316. 
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För att finna för uppsatsen relevanta rättsfall användes främst sökordet ”personlig lämp-

lighet”. Urvalet av rättsfall gjordes genom att de nyaste av för uppsatsen relevanta AD-domar 

i första hand studerades, eftersom de torde säga mest om dagens rättsläge. Även äldre relevan-

ta avgöranden som det däri refereras till har studerats, då utvecklingen av de aktuella rättighe-

terna och skyldigheterna uppenbarligen påbörjades redan under 1970-talet. Även doktrin an-

vändes för att få en vägvisning om vilka ytterligare rättsfall som kan vara relevanta att ta del 

av, eftersom det borde vara lämpligt med tanke på den rättsdogmatiska metod som används i 

uppsatsen. Att därmed delvis basera urvalet på andras urval kan bland annat tyckas vara 

osjälvständigt, men det förefaller vara ett lämpligt sätt att få fram ett för undersökningen re-

presentativt underlag.10 

Svensk diskrimineringsrätt har genom åren förändrats.11 Jag har dock inte funnit något 

som tyder på att det har skett några för uppsatsen avgörande ändringar.12 Det innebär sanno-

likt att uttalanden i förarbeten till nu ersatt diskrimineringslagstiftning samt på sådan lagstift-

ning grundad rättspraxis som uppsatsen hänvisar till fortfarande är tillämplig.13 Det borde 

även styrkas av det faktum att Arbetsdomstolen i rättsfall från år 201014 som behandlar värde-

ringen av arbetssökandes personliga lämplighet i sitt domskäl hänvisar till just äldre förarbe-

ten och rättspraxis. 

Undersökning av gällande rätt ”i faktisk mening” kan motivera nyttjande även av lägre 

instansers avgöranden.15 Denna uppsats undersökningsområde är dock gällande rätt ”i sedvan-

lig mening” avseende rätten som svarar mot innehållet i främst lag och prejudikatsinstansers 

avgöranden,16 vilket är anledningen till att uteslutande överrättsdomar används. 

Det kan finnas särskild anledning att i rättsvetenskapliga arbeten även använda annat 

empiriskt material än vad som nyttjas i denna uppsats, exempelvis om ramlagstiftning eller 

andra regler som har ringa materiellt innehåll ämnas bli analyserat.17 Ett sådant skäl borde 

dock inte utgöra särskild grund för att i denna uppsats använda annat empiriskt material än det 

                                                 
10 Andreas Inghammar gör den bedömningen angående ett liknande tillvägagångssätt i sin avhandling Funk-
tionshindrad – med rätt till arbete?, Lund: Juristförlaget i Lund 2007, s. 34. 
11 Fransson & Stüber, s. 23. 
12 Eventuellt kan tillkomsten av diskrimineringsgrunden funktionshinder dock innebära att vad Arbetsdomstolen 
uttalat om arbetsgivares norm att inte anställa personer som haft mycket sjukskrivningar i en tidigare anställning 
inte längre är tillämpligt, se avsnitt 2.3.6. 
13 Även Fransson & Stüber, s. 23 menar att tidigare förarbeten och rättspraxis är av betydelse när gällande rätt 
ska tolkas, eftersom ett stort antal bestämmelser har övertagits till nu gällande diskrimineringslag från tidigare 
diskrimineringslagar. 
14 AD 2010 nr 91. 
15 Claes Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del 1, Stockholm: Juridisk Tidskrift, Nr. 3 1995/96, s. 732, se 
även Claes Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del 2, Stockholm: Juridisk Tidskrift, Nr. 4 1995/96 s. 1040. 
16 Sandgren, del 1, 1995/96, s. 732. 
17 Sandgren, del 2, 1995/96, s. 1036. 
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nyttjade eftersom de rättsregler som här studeras tvärtom är materialrättsliga. Något annat 

som kan tala för nyttjande av annat än sedvanligt rättsligt material är svårigheter att finna just 

relevant rättsligt material,18 vilket dock inte upplevdes som något problem vid denna under-

sökning vad gäller det svenska underlaget.  

Det hade dock varit intressant med någon mer användbar EU-rättslig dom. Jag har trots 

ihärdigt letande inte funnit något relevant EU-rättsfall som specifikt berör meritvärderingen 

vid rekryteringsförfaranden.19  Angående könsdiskriminering finns det få EU-rättsfall som 

bara rör rätt till anställning,20 och jag har alltså heller inte funnit några i nämnda avseende 

relevanta EU-rättsliga mål gällande de övriga diskrimineringsgrunderna. Exempelvis nämner 

både Likabehandlingsdirektivet, direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniskt ursprung och Arbetslivsdirektivet 

urvalskriterier och villkor för anställning. Sökningar efter rättsfall med referenser till dessa 

har ändå inte gett något vägledande resultat angående hur EU anser att meritvärdering vid 

rekrytering ska gå till för att inte vara direkt diskriminerande. Andra sökord som har använts i 

olika sammansättningar utan tillfredsställande resultat är exempelvis ”diskriminering”, ”me-

ritvärdering”, ”personlig lämplighet”, ”objektiv bedömning”, ”kriterier”, ”rekrytering”, ”li-

kabehandling” och ”arbetssökande”. 

Som uppsatsen visar bygger bedömningen av personlig lämplighet i rekryteringssitua-

tioner på arbetsgivarens egna och referensers uppfattningar. Teori om ledarskap och kön är 

enligt min mening således relevant för att besvara uppsatsens andra frågeställning, eftersom 

arbetsgivares och referensers uppfattningar om hur kvinnor är som ledare sannolikt kan på-

verka deras bedömning av kvinnors personliga lämplighet för arbetsledande befattningar. Tre 

olika perspektiv vad gäller kön och ledarskap redovisas för att ge en någorlunda nyanserad 

bild av frågan.   

Jag är medveten om att begreppet ledare kan ha olika innebörd i olika sammanhang och 

för olika personer. De rättsfall som redovisas i avsnitt 3.1 har alla gemensamt att de beskrivs 

handla om arbetsledande befattningar. Det är dock möjligt att den ledarskapsteori som redovi-

sas i avsnitt 3.2 är tillämplig även vad gäller ledare som inte har en chefsposition, beroende på 

vilken innebörd respektive författare har givit begreppet. Oavsett vilken av innebörderna för-

                                                 
18 Ibid., s. 1037. 
19 Det finns dock flera fall där den nationella domstolen redan fastslagit att den arbetssökande blivit diskrimine-
rad, och där EU-domstolen bland annat har skadeståndsfrågor att avgöra, se exempelvis mål C-177/88 Dekker v. 
Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, mål C-180/95 Draehmpaehl v. Urania Immobilienservice 
OHG, samt mål 14/83 von Colson och Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen. 
[1997] ECR I-2195) 
20 Lotta Lerwall, Könsdiskriminering. En analys av nationell och internationell rätt. Uppsala: Iustus förlag 2001. 
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fattarna har givit begreppet i den teori som redovisas här torde den vara giltig i denna uppsats, 

eftersom den berör befattningar där personen förväntas vara ledare samt de uppfattningar 

människor har om just ledare. 

För att möjliggöra kontroll och fördjupning för läsaren används fotnoter. Att endast re-

dovisa huvudpunkterna i den löpande texten, istället för att göra ingående återgivanden, och 

för övrigt hänvisa till källan sparar dessutom plats.21 

1.5 Avgränsningar 

Bedömningsgrunden personlig lämplighet utreds övergripande, i avseendet att ingen avgräns-

ning görs till någon specifik befattningsgrad. Vad gäller jämställdhetsperspektivet diskuteras 

frågan dock endast vad gäller arbetsledande befattningar, eftersom kvinnor – som framgår av 

uppsatsen - har svårt att få just chefsbefattningar och stor vikt läggs vid personlig lämplighet 

vid rekrytering till sådana tjänster.  

Uppsatsen är inte uttömmande. Värderingen av den personliga lämpligheten studeras 

endast i samband med rekrytering. Eventuella lämplighetsbedömningar i andra sammanhang, 

till exempel vid uppsägning av personliga skäl, berörs alltså inte.22 Värderingen av bedöm-

ningsgrunderna utbildning, yrkes- eller arbetslivserfarenhet behandlas inte särskilt i uppsatsen, 

utan fokus ligger på personlig lämplighet. Utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet berörs en-

dast i relation till bedömningsgrunden personlig lämplighet. Anledningen till dessa avgränsningar 

är att det är just bedömningsgrunden personlig lämplighet i rekryteringssituationer som upplevs 

som särskilt problematiskt23 och alltså rättfärdigar en fördjupning i detta område. Av samma skäl 

är uppsatsen även avgränsad till arbetssökande – exempelvis ansökan om praktik24 och uttag-

ning till utbildning utelämnas alltså.  

Utelämnas gör också dels redovisning av länders eventuella reservationer till FN-

konventionerna, och dels EU-direktivens undantagsmöjligheter. Anledningen är att ambitio-

nen med den internationella utblicken endast är att dels övergripande redogöra för de interna-

tionella diskrimineringsregleringarna och dels redogöra för sådant som kan ha betydelse för 

meritvärderingsreglerna vid rekrytering i de olika länderna. På grund av det senare utelämnas 

även undantagsmöjligheterna i Diskrimineringslagen. Eftersom uppsatsens huvudsakliga un-

dersökningsområde är Sverige görs ingen mer djupgående redogörelse för hur meritvärde-

                                                 
21 Claes Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, Juridisk Tidskrift Nr 1 2005/2006 s. 73. 
22 Dock dras en parallell till saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom i avsnitt 2.3.6. 
23 Se avsnitt 1.1. 
24 Förvisso omnämns ett rättsfall som rör praktik, AD 2008 nr 47 i avsnitt 2.3.7, dock handlade det om två veck-
ors praktik som förväntades övergå i anställning – vilket är anledningen till att det behandlas i uppsatsen. 
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ringsreglerna ser ut i andra länder, och diskriminering på grund av nationalitet (med koppling 

till den fria rörligheten inom EU) utelämnas från den internationella utblicken. 

Även det diskrimineringsskydd som finns i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utelämnas från den internationella ut-

blicken. Eftersom den inte innehåller något generellt diskrimineringsförbud utan endast ett förbud 

att behandla individer olika i relation till andra rättigheter,25 saknar den relevans i denna uppsats 

som ju berör det ”oberoende” skyddet mot diskriminering av arbetssökande. Av samma anledning 

utelämnas även FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Frågan ”Vilka personliga egenskaper efterfrågas av arbetsgivare till arbetsledande 

befattningar i Sverige?” besvaras genom exempel och uppsatsen är alltså inte heller i denna 

del uttömmande. Det förklaras av det faktum att syftet med frågan endast är att ge en grund 

till diskussionen av huruvida det finns en risk för att arbetsgivares möjlighet att lägga vikt vid 

personlig lämplighet i större utsträckning drabbar kvinnor i arbetsledande befattningar nega-

tivt än män. Exemplen är huvudsakligen hämtade från vad som finns rättsligt prövat eftersom 

det i rättsfallen ofta går att utläsa både vad som nämndes i eventuell kravspecifikation och 

platsannons, samt vad arbetsgivaren själv yttrat.  

Som framgår i uppsatsen finns det olika meningar kring eventuella skillnader i kvin-

nors och mäns ledarskap. Uppsatsen är inte uttömmande heller i detta avseende utan redovisar 

endast några uppfattningar och dessutom relativt översiktligt. Det huvudsakliga syftet är som 

redovisat i avsnitt 1.2 att utreda bedömningsgrunden personlig lämplighet, och teorin om le-

darskap och kön redovisas endast som ett led i analysen av huruvida det finns en risk att hän-

syn till denna bedömningsgrund i större utsträckning drabbar kvinnor negativt än män. 

                                                 
25 David I. Fisher, Mänskliga rättigheter. En introduktion, femte upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik 2009,  
s. 79.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fyra kapitel; en inledande del, en rättsutredande del och en teoridel där 

analys redovisas löpande, samt en avslutande del med slutsatser och slutdiskussion.  

I det första kapitlet redovisas uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställningar, metod, av-

gränsningar och disposition. 

Kapitel två ämnar utreda vilka möjligheter det finns för arbetsgivare i Sverige att vid 

rekrytering väga in arbetssökandes personliga lämplighet i bedömningen utan att göra skyldig 

till diskriminering. Det innehåller bland annat ett avsnitt med rättsliga utgångspunkter, för att 

ge läsaren bakgrundsförståelse. Där ingår förutom de svenska utgångspunkterna även en in-

ternationell utblick för att ge en övergripande bild av de internationella regleringar som finns 

kring diskriminering, som kan ha betydelse för meritvärderingsreglerna vid rekrytering i de 

olika länderna. Därefter följer kapitlets huvudsakliga innehåll i form av en redovisning av vad 

som gäller angående arbetsgivares urval till anställningsintervju, hur värderingen av arbetssö-

kandes personliga lämplighet ska gå till och vilken betydelse arbetsgivarens platsannons och 

kravspecifikation har i meritvärderingen. Eftersom uppsatsen ämnar anlägga ett jämställd-

hetsperspektiv vad gäller personlig lämplighet i samband med arbetsledande befattningar be-

handlas arbetsledande befattningar under en särskild rubrik. 

Kapitel tre har för avsikt att belysa bedömningsgrunden personlig lämplighet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Kapitlet inleds med exempel på personliga egenskaper som efterfrå-

gas av arbetsgivare till arbetsledande befattningar, för att ge en grund till diskussionen om 

huruvida det finns en risk att arbetsgivares möjlighet att lägga vikt vid personlig lämplighet i 

större utsträckning drabbar kvinnor i arbetsledande befattningar negativt än män. Därefter 

redovisas teori om ledarskap och kön, för att kunna ge ett jämställdhetsperspektiv på bedöm-

ningsgrunden personlig lämplighet vad gäller arbetsledande befattningar. 

Avslutningsvis redovisas uppsatsens slutsatser i det fjärde kapitlet, där även en slut-

diskussion förs. 
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2. Arbetsgivares möjlighet att vid rekrytering lägga vikt vid  

arbetssökandes personliga lämplighet 

2.1 Rättsliga utgångspunkter 

2.1.1 Internationell utblick 

Som framgår nedan finns skydd mot diskriminering till viss del reglerat internationellt, vilket 

sätter ramarna för skyddet i de olika länderna.  

2.1.1.1 FN 

FN har 192 medlemsstater, inklusive Sverige. Den enda internationellt erkända staten som 

inte har medlemskap är Vatikanstaten.26 Diskrimineringsskydd finns bland annat genom spe-

cifika konventioner, som är juridiskt bindande för de stater som genom ratifikation förklarar 

sig bundna av dess regler.27 FN:s rasdiskrimineringskonvention som bland annat stadgar att 

konventionsstaterna ”förbinder sig /…/ att förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla dess 

former och att tillförsäkra rätten för var och en, utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, 

nationalitet eller etniskt ursprung, till likhet inför lagen, särskilt när det gäller åtnjutande av 

följande rättigheter /…/ rätten till arbete”28 har 174 konventionsstater.29 Kvinnodiskrimine-

ringskonventionen har 186 konventionsstater30 och ålägger konventionsstaterna att bland an-

nat ”vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarkna-

den för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rät-

tigheter särskilt /…/ rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av sam-

ma urvalskriterier vid anställning”.31 FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättning har 98 konventionsstater32 och stadgar bland annat att ”Konventionsstaterna 

erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för 

andra. /…/ Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till 

arbete /…/ genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att bl.a. göra 

följande: a) förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning med avseende på alla 
                                                 
26 http://www.sfn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/ Hämtad 2011-02-14. 
27 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3 Hämtad 2011-02-16. 
28 Artikel 5.i. 
29 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en  
Hämtad 2011-02-14. 
30 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en  
Hämtad 2011-02-14. 
31 Artikel 11.1.b. 
32 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en  
Hämtad 2011-02-14.  
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frågor som gäller alla former av yrkesverksamhet, innefattande rekryteringsvillkor, anställ-

ning och sysselsättning /…/”.33 Åtföljandet av dessa konventioner granskas av en särskild 

övervakningskommitté för respektive konvention.34  

Individuella klagomål mot en konventionsstat gällande rasdiskrimineringskonventio-

nen kan behandlas av dess övervakningskommitté om staten har gett kommittén sådan kom-

petens.35 Till kvinnodiskrimineringskonventionen finns ett tilläggsprotokoll som ger enskilda 

personer och grupper av individer rätt att klaga till FN:s kvinnodiskrimineringskommitté, un-

der förutsättning att alla nationella rättsmedel är uttömda. Genom tilläggsprotokollet kan 

kommittén undersöka systematiska och allvarliga kränkningar av konventionens rättigheter på 

eget initiativ.36 Även till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

finns ett frivilligt tilläggsprotokoll som gör det möjligt för stater att godkänna att konventio-

nens övervakningskommitté behandlar klagomål från enskilda individer och grupper av indi-

vider.37 

FN har vidare ett konventionsbaserat fackorgan vid namn ILO som arbetar specifikt 

med arbetslivs- och sysselsättningsfrågor.38 ILO:s konvention (nr 111) angående diskrimine-

ring i fråga om anställning och yrkesutövning ålägger konventionsstaterna att ”utforma och 

tillämpa en nationell politik, avsedd att genom metoder, anpassade efter landets förhållanden 

och praxis, främja likställdhet med avseende å möjligheter och behandling i fråga om an-

ställning och yrkesutövning i syfte att avskaffa varje diskriminering i nämnda avseende”39 vad 

gäller grunderna ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationell härstamning eller 

socialt ursprung.40 Konventionsstaterna ska vartannat år rapportera om sitt arbete med att 

genomföra konventionen och ge inhemska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer möjlig-

heter att yttra sig. Rapporterna granskas av en kommitté och lämnar individuella ”observa-

tions” om staten misstänks ha allvarligt eller långvarit kränkt en rättighet, eller ”direct re-
                                                 
33 Artikel 27.1.a. 
34 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=54&module_instance=6&action=pod_show&navid=1&su
bnavid=54&subnavinstance=6 Hämtad 2011-02-16. 
35 Artikel 14. Se även 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=62&module_instance=6&action=pod_show&navid=68&s
ubnavid=62&subnavinstance=6 Hämtad 2011-02-16. 
36 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=59&module_instance=6&action=pod_show&navid=68&s
ubnavid=59&subnavinstance=6 Hämtad 2011-02-16. 
37 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=63&module_instance=6&action=pod_show&navid=68&s
ubnavid=63&subnavinstance=6 Hämtad 2011-02-16.  
38 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show  
Hämtad 2011-02-16. 
39 Artikel 2.  
40 Artikel 1.a. 
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quests” om kommittén vill ha mer information från staten för att kunna bedöma huruvida sta-

ten uppfyller konventionens krav eller ej. Det finns dock inga sanktionsmedel.41 

2.1.1.2 EU 

Skydd mot diskriminering finns dessutom regionalt reglerat, det vill säga inom Europa - när-

mare bestämt genom EU. Rättighetsstadgan, som är juridiskt bindande,42 föreskriver att ”(a)ll 

diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, ge-

netiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet 

till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska 

vara förbjuden.”43  

Även genom olika direktiv förbjuds diskriminering på grund av kön,44 ras eller etniskt 

ursprung,45  religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning,46  bland 

annat angående ”villkor för tillträde till anställning”,47 inklusive ”urvalskriterier och krav för 

anställning i någon som helst sektor eller verksamhetsgren och på alla nivåer.” 48 Intressant 

här är att EU-domstolen anser att ”den omständigheten att en arbetsgivare offentligt uttalar 

att han inte kommer att anställa arbetstagare med visst etniskt ursprung eller av viss ras ut-

gör direkt diskriminering avseende anställning /../”.49 Generaladvokaten yttrade i sitt förslag 

till avgörande att ”I varje rekryteringsförfarande sker det största ’urvalet’ mellan de som sö-

ker en tjänst och de som inte gör det. Ingen kan rimligen förväntas söka en tjänst om de i för-

väg vet att de saknar chans att anställas på grund av sin ras eller sitt etniska ursprung.”50 

Direktiv stadgar för övrigt resultat som alla medlemsstater är skyldiga att förverkliga i 

sina egna länder.51 De är inte direkt gällande för medlemsstaterna utan genomförs i form av 

                                                 
41 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show  
Hämtad 2011-02-16. 
42 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Rattighetsstadgan/ Hämtad 2011-02-14. Dock 
har Polen och Storbritannien ett undantag - stadgan ska inte påverka deras inhemska lagar eller lagtolkningar. 
Även Tjeckien väntas få ett undantag. 
43 Artikel 21. 
44 Artikel 3.1 Likabehandlingsdirektivet. 
45 Artikel 3.1 Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
46 Artikel 1 Arbetslivsdirektivet. 
47 Artikel 3.1.a Arbetslivsdirektivet. Se även artikel 3.1 Likabehandlingsdirektivet och artikel 3.1.a Direktiv 
2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung. 
48 Artikel 3.1.a Arbetslivsdirektivet. Se även artikel 3.1 Likabehandlingsdirektivet och artikel 3.1.a Direktiv 
2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung. 
49 Mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV, punkt 1 i 
domslutet. 
50 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 12 mars 2008, mål C-54/07, punkt 15. 
51 Artikel 288 FEUF. 
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nationell lagstiftning.52 I vilken form och på vilket sätt de genomförs är upp till de nationella 

myndigheterna att avgöra.53  

Om EU-rätten överträds kan kommissionen eller någon av de andra medlemsstaterna 

väcka talan vid EU-domstolen mot en medlemsstat. Den möjligheten finns dock inte för en-

skilda fysiska eller juridiska personer, utan för att få frågan bedömd av EU-domstolen är de i 

princip hänvisade till att i nationell domstol söka förhandsavgörande av EU-domstolen.54  

Förutom Sverige är även följande länder medlemmar i EU: Belgien, Bulgarien, Cy-

pern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Lux-

emburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.55 Dessa länder har alltså 

sammanfattningsvis lämnat en del av sin makt till EU och ska beakta och genomföra dess 

regler om bland annat diskriminering, vilkas efterlevnad kontrolleras. 

2.1.2 Sverige 

Vad gäller Sverige specifikt förbjuds arbetsgivare genom Diskrimineringslagen bland annat 

att diskriminera personer som söker arbete hos denne.56 Skyddet mot direkt diskriminering 

gäller diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-

righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.57Ar-

betsgivares beslut om anställning samt alla handlingar och underlåtenheter som sker innan 

själva beslutet omfattas av diskrimineringsskyddet; exempelvis tillvägagångssätt när ansök-

ningshandlingar hanteras, urval till anställningsintervju och kontakt med arbetssökandes tidi-

gare arbetsgivare för exempelvis referenstagning. Det finns inget krav på att anställningsbe-

slut överhuvudtaget ska fattas för att diskrimineringsskyddet ska aktualiseras, utan även en 

ensam arbetssökande som nekas anställning kan med framgång hävda diskriminering.58 

För att direkt diskriminering ska anses ha skett ställer lagen bland annat upp kraven att 

det ska föreligga ett missgynnande, t.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju,59 och en 

jämförbar situation.60 Om den arbetssökande och jämförelsepersonens, för arbetet nödvändiga, 

                                                 
52 Ulf Bernitz & Anders Kjellgren, Europarättens grunder, tredje upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB 
2007, s. 208. 
53 Artikel 288 FEUF. 
54 Bernitz & Kjellgren, s. 129f.  
55 http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/ Hämtad 2011-02-14. 
56 2 kap 1 § Diskrimineringslagen. 
57 1 kap. 4 § Diskrimineringslagen.  
58 Prop. 2007/08:95 s. 499, se även prop. 1999/2000:143 s. 47f. 
59 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
60 1 kap 4 § Diskrimineringslagen. 
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meriter/kvalifikationer skiljer sig tydligt åt föreligger det inte en jämförbar situation.61 Kvali-

fikationerna ska beräknas med hjälp av beräkningsgrunderna yrkes- och arbetslivserfarenhet, 

utbildning och personlig lämplighet.62 För att direkt diskriminering ska anses ha skett krävs 

det även att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet av den arbetssökande och den 

aktuella diskrimineringsgrunden. Någon avsikt att diskriminera krävs dock inte, utan arbets-

givare kan göra sig skyldig till direkt diskriminering även om denne inte hade för avsikt att 

diskriminera.63 

Arbetsgivare i Sverige har en bibehållen fri anställningsrätt, dock med de begräns-

ningar som diskrimineringsförbudet medför.64 Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsgivare 

alltid har ett berättigat intresse av att personen som ges anställning är lämplig för den aktuella 

tjänsten, dels vad gäller dennes förmåga att sköta sina arbetsuppgifter och dels vad gäller 

samarbetet med arbetskamrater och överordnade personer. Det ska jämföras med vad som 

förefaller befogat vad gäller exempelvis ansvar, självständighetsgrad och samarbetsfunktioner 

i arbetet.65  

Personligt beteende ska dock tillmätas betydelse bara då det verkligen spelar roll för 

tjänstens utövande,66 och för påstådd olämplighet krävs stark och säker bevisning.67 Det anses 

nödvändigt att ålägga arbetsgivaren bestämda krav för att lagens diskrimineringsförbud ska 

kunna upprätthållas.68 Något generellt krav på att de av arbetsgivaren åberopade omständighe-

terna ska vara särskilt kvalificerade uppställs dock inte,69 se vidare avsnitt 2.3. 

2.2 Urvalet till anställningsintervju 

Som nyss redovisat i avsnitt 2.1 omfattas även arbetsgivares behandling av de arbetssökandes 

ansökningshandlingar av diskrimineringsskyddet. En arbetssökande som inte har tillräckliga 

meriter för att få den aktuella tjänsten på grund av konkurrensen med andra arbetssökande kan 

ändå ha tillräckliga förutsättningar för att kallas till intervju.70  

Om en arbetssökande inte kallas till intervju medan andra arbetssökande, exempelvis 

av motsatt kön, som har liknande meriter kallas behöver arbetsgivaren kunna lämna en god-

                                                 
61 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
62 AD 2005 nr 69, se även AD 2010 nr 91. 
63 Prop. 2007/08:95 s. 488. 
64 AD 1989 nr 40. 
65 AD 1981 nr 169. Se även AD 1989 nr 40 och AD 2004 nr 44. Att samarbetsfunktioner i arbetet kan vara rele-
vant att beakta framgår även av AD 2009 nr 16 där tjänsten innebar team-arbete. 
66 AD 1983 nr 50. 
67 AD 1981 nr 169. Se även 1989 nr 40 och AD 2010 nr 91. 
68 AD 1987 nr 67.  
69 AD 2005 nr 69. Se även AD 2010 nr 91. 
70 Prop. 1999/2000:143 s. 33. Se även bet. 1998/99:AU4 s. 44. 
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tagbar förklaring till sitt agerande för att undvika att göra sig skyldig till diskriminering.71 

Regeringen har dock uttryckt förståelse för att det i inledningen av rekryteringar troligtvis är 

svårare att bedöma olikheter mellan de arbetssökande, exempelvis när ansökningshandlingar 

gås igenom, jämfört med senare då arbetsgivaren förvärvat viss personlig kännedom om 

dem.72  

Den arbetssökandes ansökningshandlingar kan ge en uppfattning om vissa av dennes 

personliga egenskaper eller färdigheter. Arbetsdomstolen påpekar dock att det generellt sett är 

svårt att komma fram till huruvida den arbetssökande har personlig lämplighet enbart genom 

att tillgodogöra sig dennes meritförteckning, även om det av ansökningshandlingarna i sig kan 

framgå vissa personliga färdigheter och egenskaper.73 

Det är dock svårt att utläsa vilken betydelse denna Arbetsdomstolens respektive reger-

ingens förståelse har. Även om det kan vara svårt att bara genom ansökningshandlingar dra 

korrekta slutsatser om arbetssökandes personliga lämplighet och att bedöma skillnader mellan 

arbetssökande enbart genom att granska ansökningshandlingar, kvarstår ju det faktum att ar-

betsgivare likväl kan göra sig skyldiga till diskriminering genom sitt urval till anställningsin-

tervju.  

2.3 Värderingen av personlig lämplighet 

När anställning ska ske har arbetsgivare rätt att ta hänsyn till att arbetet ska utföras på ett så 

effektivt och bra sätt som möjligt.74 Meritvärderingen ska dock göras på ett objektivt och ur 

diskrimineringslagstiftningens perspektiv godtagbart sätt, och utomstående bedömare ska fin-

na lämplighetsbedömningen ”förklarlig och förståelig”.75  

AD 2009 nr 16 får utgöra exempel på hur en sådan bedömning kan se ut. Där var den arbetssökan-

de som ansåg sig diskriminerad minst lika och i vissa fall mer kvalificerad än de som erbjöds an-

ställning. Han ansågs dock ha sämre personlig lämplighet, och eftersom det var avgörande för 

produktionens upprätthållande att team-arbetet fungerade tillfredsställande på den aktuella ar-

betsplatsen ansåg domstolen det vara befogat av arbetsgivaren att lägga särskild vikt vid arbetssö-

kandes personliga lämplighet.76 

Arbetsgivare har vidare vid anställning helt andra möjligheter att enbart lägga vikt vid 

verksamhetens behov, jämfört med exempelvis när det gäller arbetstagares lagstadgade an-

ställningsskydd. Att den urvalsnorm som arbetsgivare använder ska vara rationell och förståe-

                                                 
71 Prop. 1999/2000:143 s. 48. Se även prop. 1997/98:177 s. 31. 
72 Prop. 1999/2000:143 s. 33. Se även AD 2006 nr 96. 
73 AD 2010 nr 91. 
74 AD 1989 nr 40. 
75 AD 2005 nr 69. Se även AD 2010 nr 91 och AD 2009 nr 16. 
76 AD 2009 nr 16. 
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lig för utomstående har alltså inte samma innebörd som krav på objektivt godtagbara skäl 

eller saklig grund när anställningsskyddsregler tillämpas.77 Just eftersom det exempelvis krävs 

saklig grund vid uppsägning78 anser jag det vara rimligt att arbetsgivare ges denna möjlighet 

att lägga vikt vid verksamhetens behov när rekrytering ska göras. Arbetsgivaren kan ju inte 

göra sig av med sin personal hur som helst, vilket borde göra det motiverat att ge arbetsgivare 

en chans att säkerställa att den person som anställs uppfyller verksamhetens behov.    

2.3.1 Vems åsikter? 

Dåligt grundade uppgifter från exempelvis personer som saknar förstahandskunskap om den 

aktuella arbetssökande, eller rent subjektivt betonade bedömningar om dennes bristande per-

sonliga lämplighet godtas inte.79  

I AD 2010 nr 91 dömdes staten genom Arbetsförmedlingens handlande för att ha diskriminerat en 

62-årig arbetssökande kvinna som inte kallades till intervju för en tjänst som jobbcoach, och heller 

inte erbjöds anställningen. Staten hävdade framför allt att kvinnan inte hade personlig lämplighet 

för den aktuella anställningen, grundat på Arbetsförmedlingens rekryterares samtal med två av 

Arbetsförmedlingens arbetsförmedlare som haft kontakt med kvinnan eftersom hon då var inskri-

ven där. Arbetsförmedlarna hade bedömt att kvinnan saknade personlig lämplighet för tjänsten och 

berättat det för rekryteraren. Arbetsdomstolen uttalade att de krav som i detta sammanhang bör 

åläggas staten inte anses uppfyllda genom att rekryteraren drog utslagsgivande slutsatser om kvin-

nans personliga lämplighet med grund i en kort intern konversation med de två arbetsförmedlarna, 

vars bedömning varken grundades på intervju inför tjänsten eller referenstagning. Arbetsdomsto-

len vägde in att de två arbetsförmedlarna hade haft en i hög grad begränsad kontakt med kvinnan, 

och inte hade någon erfarenhet alls av henne som arbetstagare. Inte heller utredde rekryteraren 

närmre på vilka omständigheter arbetsförmedlarna grundade sin bedömning. Med tanke på kvin-

nans för övrigt goda meriter ansåg Arbetsdomstolen att det framstod som lämpligt att på vederta-

get sätt undersöka kvinnans personliga lämplighet närmare.80 

Uppgifter som en ”seriöst syftande” arbetsgivare skaffar sig och lägger vikt vid i be-

slutet om anställning är det däremot godtagbart att beakta.81 Arbetsdomstolen uttrycker att 

det ”normala” sättet att tillägna sig uppgifter om den personliga lämpligheten hos en arbets-

sökande bör vara att kontakta referenser bestående av personer med relevant personlig vet-

skap om den arbetssökande, exempelvis tidigare arbetsgivare. 82  

                                                 
77 AD 1989 nr 40. Mer om urvalsnormer, se avsnitt 2.3.6. 
78 Se 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
79 AD 1987 nr 67. Se även AD 2009 nr 16, AD 2006 nr 96, AD 2005 nr 69 och AD 2010 nr 91 samt prop. 
1978/79:175 s 51. 
80 AD 2010 nr 91. 
81 AD 1981 nr 169. Se även AD 1989 nr 40, AD 2009 nr 16, AD 2005 nr 69 samt AD 2010 nr 91. 
82 AD 2010 nr 91. 
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I AD 2004 nr 44 gällande en tjänst som kommissarie med funktion som utredningschef fattade ar-

betsgivaren sitt anställningsbeslut efter att ha inhämtat referenser och yttranden, utan att ha hållit 

intervju, vilket domstolen inte invände mot.83 

Det anses helt klart relevant att förhöra sig om vilken uppfattning de sökandes chefer och 

medarbetare har om de arbetssökandes personliga egenskaper. Det är viktigt att uppgifterna 

värderas på ett sakligt och objektivt sätt, och värderingen ska, som tidigare nämnt, dessutom 

grundas i en jämförelse mellan de sökandes kvalifikationer och de krav som har ställts på den 

aktuella tjänsten.84 Att andra människors uppfattning om en arbetssökande kan vara relevant 

ifrågasätter jag inte, då det förmodligen kan säga något om hur denne skulle klara av den sök-

ta tjänsten. Samtidigt torde det finnas en risk att referenserna blir missvisande – en tankegång 

som jag utvecklar i avsnitt 4.4. 

2.3.2 Anställningsintervjuns värde 

De iakttagelser arbetsgivaren själv gör vid en eventuell anställningsintervju tillmäts dessutom 

stor betydelse.85  

AD 2008 nr 47 gällde en tjänst som receptionist, där arbetsgivaren hade underlåtit att hämta refe-

renser om den arbetssökande från dennes tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren hade anfört att de 

arbetssökandes formella meriter inte var särskilt viktiga när det gällde rekrytering till den sortens 

arbete, utan personkemi och känsla vid intervju var då viktigast. Domstolen uttalade att det är na-

turligt att just den arbetssökandes intryck under intervjun kan bli utslagsgivande för bedömning av 

arbetssökandes personliga lämplighet när det gäller den typen av arbete.86  

Jag frågar mig här huruvida det är godtagbart att tillmäta intervjun en utslagsgivan-

de roll när det gäller andra typer av arbete, exempelvis högre befattningar? I AD 2005 nr 69 

som handlade om tillsättning av en kyrkoherde var de arbetssökandes personliga lämplighet 

avgörande för beslutet om anställning, och det var de arbetssökandes intryck vid intervjuerna 

som ”ytterst legat till grund” för arbetsgivarens slutliga ställningstagande. Domstolen godtog 

att anställningsintervjuerna tillmättes utslagsgivande betydelse vid valet av kandidat.87 Jag 

tolkar det som att värderingen av den personliga lämpligheten även i detta fall grundades i 

den arbetssökandes intryck under intervjun, och att domstolen inte såg något problem med 

det. Det tyder på att det faktum att det gäller en chefstjänst inte ensamt förbjuder arbetsgivare 

att lägga avgörande vikt vid intervjun, utan det verkar vara accepterat att lägga avgörande 

vikt vid intervjun både vid lägre och högre befattningar. 

                                                 
83 AD 2004 nr 44. 
84 Ibid. 
85 AD 2010 nr 91. 
86 AD 2008 nr 47. 
87 AD 2005 nr 69. 
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Anställningsintervjuns värde blir vidare högre i de fall personer som har skilda bak-

grunder medverkar under intervjun och jämför sina uppfattningar. Det konstaterande Arbets-

domstolen i ett mål där det framgick att både arbetsgivaren och fackliga representanter varit 

med vid intervjun. 88 För att arbetsgivarens egna iakttagelser vid anställningsintervjuer ska 

tillmätas stor betydelse är det dock av avgörande vikt att intervjuerna med de arbetssökande 

går korrekt till.89 Om det kan antas att en arbetssökande inte har ”kommit till sin rätt” i en 

intervju kan det göra att bedömningsunderlaget blir otillförlitligt, oavsett om det beror på 

dem som genomförde intervjun eller den arbetssökande.90 Det finns nämligen risk att en ar-

betssökande blir missförstådd, att de som intervjuar de sökande har förutfattade meningar, 

eller att en arbetssökande blir oacceptabelt provocerad av dem.91 I AD 2009 nr 16 ansåg 

domstolen att inget som framkommit i utredningen talade mot att intervjuerna genomförts 

korrekt. Intervjuarna hade nämligen sett till att alla sökande fick samma förutsättningar, ex-

empelvis genom att begränsa längden på intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes dessutom 

på samma sätt och alla sökande gavs möjlighet att presentera eventuella arbetsprover.92   

Som redan nämnt93 har Arbetsdomstolen i ett mål om könsdiskriminering påpekat ris-

ken för att en arbetsgivare får det att framstå som att det handlar om värdering av den person-

liga lämpligheten hos de arbetssökande när dennes ställningstagande egentligen är beroende 

av deras kön. Domstolen uttalade då att det för att förhindra detta finns anledning att grundligt 

granska arbetsgivarens argument.94 Senare påpekade domstolen att det bör göras inte minst i 

de fall där arbetsgivaren i hög grad låtit en arbetssökandes intryck vid anställningsintervju 

påverka ställningstagandet.95 

Jag frågar mig om det inte är mer lämpligt att ta reda på vad personer med mer erfa-

renhet av den arbetssökande tycker, även om det som tidigare nämnt torde finnas en risk även 

med det,96 än att grunda sin uppfattning enbart på det kortare möte med denne som anställ-

ningsintervjuer sannolikt utgör. Samtidigt får det antas att arbetsgivaren är den som bäst vet 

vad verksamheten behöver, och därmed bäst kan avgöra huruvida den arbetssökande är läm-

pad genom att jämföra dennes egenskaper med tjänstens krav. Dock borde en sådan jämförel-

                                                 
88 AD 1983 nr 78. För övrigt rekommenderar Anna Wahl i Goda råd i SOU 1994:3 s. 136 företagsledare att låta 
både en manlig och en kvinnlig rekryterare vara med vid rekrytering av chefer, för att bättre kunna se och bedö-
ma arbetssökande. 
89 AD 2006 nr 96. Se även AD 2009 nr 16. 
90 AD 2008 nr 47. Se även AD 2009 nr 16 och AD 2005 nr 69. 
91 AD 2005 nr 69. 
92 AD 2009 nr 16. 
93 Se avsnitt 1.1. 
94 AD 1983 nr 50. 
95 AD 1983 nr 78. 
96 Se avsnitt 2.3.1. 
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se kunna göras även med hjälp av den uppfattning om den arbetssökande som personer med 

relevant kännedom om denne förmedlar till arbetsgivaren.  

2.3.3 Särskilt om bemanningsföretag 

Bemanningsföretaget har ofta det primära ansvaret för att inhämta referenser när det gäller 

inhyrd arbetskraft till sin kund. Gäller det dessutom ett tidsbegränsat uppdrag, förväntas det 

inte att det inhyrande företaget lägger ner lika mycket arbete på att skaffa sig uppgifter att 

använda vid sitt beslut om person att hyra in som när det gäller ett mer bestående anställ-

ningsförhållande. Särskild betydelse för att bedöma den arbetssökandes personliga egenska-

per tillmäts i det första fallet istället eventuell intervju som det inhyrande företaget håller med 

den av bemanningsföretaget presenterade arbetssökande.97  

Att här inte ställa några större krav på att arbetsgivare som anlitar bemanningsföretag 

själva ska exempelvis inhämta referenser, anser jag liksom Arbetsdomstolen vara naturligt –

 ”Syftet med att anlita ett bemanningsföretag måste ju rimligen vara att få den sortens upp-

gifter utförda.”98 

2.3.4 Koppling till bedömningsgrunden yrkes- och arbetslivserfarenhet 

Bedömningen av den personliga lämpligheten kan för övrigt till viss del sammanfalla med 

bedömningen av den betydelse det ska tillmätas att ha bättre yrkes- och arbetslivserfarenhet. 

Anledningen är att det då bland annat ska beaktas hur arbetet utfördes och hur överordnade 

och kollegor uppfattat den berördas arbetsinsats.99 Exempelvis kan värdet av en längre arbets-

livserfarenhet bero på hur arbetsinsatsen värderats på de tidigare arbetsplatserna.100 

I AD 2004 nr 44 som gällde tjänsten som utredningschef fann domstolen att den kvinnliga sökan-

de som ansåg sig diskriminerad på grund av sitt kön hade ett försprång vad gäller yrkes- och ar-

betslivserfarenhet framför den manlige sökande som fick tjänsten genom att ha längre arbetslivser-

farenhet än honom. Det fanns dock tveksamheter angående kvaliteten på kvinnans arbete, medan 

kvaliteten på mannens arbete framställts som hög. För den aktuella befattningen ansågs de sökan-

des personliga egenskaper ha störst vikt vid meritvärderingen och eftersom mannen hade bättre 

personlig lämplighet ansågs de sökande inte befinna sig i en jämförbar situation.101 

Det är enligt min mening befogat att låta värdet av lång arbetslivserfarenhet vara be-

roende av kvaliteten på arbetet - längre erfarenhet av mindre bra utfört arbete ska rimligtvis 

inte vara lika värdefullt som när det blivit utfört på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt är allt 

                                                 
97 AD 2009 nr 16. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Se AD 2006 nr 96. 
101 AD 2004 nr 44. 
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inte svart eller vitt, utan det borde finnas undantagsfall – till exempel beroende på vilken an-

ledningen är till att arbetet inte utförts med god kvalitet. Jag tänker att det i vissa fall kan 

bero på omständligheter som arbetstagaren inte kan lastas för, så som sjukdom. 

2.3.5 Tidigare incidenters betydelse 

Incidenter som ligger relativt långt bak i tiden är mindre relevanta att använda som motivering 

för en arbetssökandes personliga olämplighet.102  

I AD 1983 nr 50 framgick det att en av de arbetssökande under en kurs som denne hållit i, vid ett 

par tillfällen drack för mycket sprit samt i samband med ett restaurangbesök kunde ha uppträtt 

framfusigt och eventuellt också förolämpande. Domstolen ansåg att händelserna inte skulle tillmä-

tas sådan vikt att de skulle tillåtas påverka meritvärderingen, eftersom händelserna skedde ”ett par 

år” tidigare.103 I AD 1982 nr 139 gjordes en sådan bedömning angående händelser som då hade 

skett mellan sju och tio år tidigare.104 

Jag tänker att det kan ligga nära till hands för arbetsgivare att se en tidigare incident 

som tecken på att det finns risk för att den arbetssökande beter sig på liknande sätt igen. Att 

låta ett sådant antagande ligga till grund för bedömningen att en arbetssökande inte är person-

ligt lämpligt verkar dock inte vara godtagbart. I AD 1983 nr 50 uttalade Arbetsdomstolen 

nämligen även att ”Sådant beteende som t ex olämpligt uppträdande mot kvinnlig personal får 

betydelse endast om det kommer till uttryck mer eller mindre regelbundet. Att en person vid 

enstaka tillfällen tappar omdömet och beter sig olämpligt kan i allmänhet inte ha någon bety-

delse, om det senare gäller att ta ställning i en diskrimineringstvist.”105  

I fallet framkom att motsättningar hade uppkommit mellan kursdeltagarna och den arbetssökande 

som höll i kursen, samt att den arbetssökande då inte hade lyckats behärska sig. Domstolen uttala-

de att anmärkningar därför kunde riktas mot den arbetssökande, men att det handlade om ”en en-

staka händelse” där hans ”omdöme i viss mån svikit honom”, och att det inte fanns något stöd för 

att hans uppträdande skulle tyda på att han hade en allmänt sett personlig olämplighet. Det ansågs 

inte vara så allvarligt att det vore befogat att tas i beaktning vid den aktuella meritvärderingen som 

gällde en tjänst som distriktskontorschef.106  

Det nyss redovisade tyder alltså på att inte heller enstaka händelser av i och för sig anmärk-

ningsvärt beteende ska tillmätas betydelse vid bedömningen av arbetssökandes personliga 

lämplighet.  

Jag anser det vara befogat att inte låta gamla händelser vara relevanta, då de inte be-

höver säga något om den arbetssökandes personliga lämplighet nu. Alla kan begå misstag, 
                                                 
102 AD 1982 nr 139. 
103 AD 1983 nr 50. 
104 AD 1982 nr 139. 
105 AD 1983 nr 50. 
106 Ibid. 
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vilket gör att det även känns rimligt att inte tillåta arbetsgivare att lägga vikt vid just enstaka 

händelser.  

I samma fall uttalade domstolen dock att en tidigare disciplinpåföljd kan orsaka en be-

lastning för en arbetssökande vid meritvärdering, vid anställningsförfarande som inleds mind-

re än två år efter händelserna som föranledde disciplinpåföljden.107 Att domstolen skiljer på 

anmärkningsvärt beteende och rena tjänsteförseelser tänker jag också är befogat eftersom det 

senare sannolikt innebär ett mer allvarligt beteende. Alla kan som sagt begå misstag, men 

någonstans måste ju gränsen dras för vad som är acceptabelt. 

Angående att inte lägga vikt vid incidenter som ligger relativt långt bak i tiden verkar 

Arbetsdomstolen dock göra en något annorlunda bedömning när det gäller anmärkningsvärda 

händelser som skett under tidigare anställningar hos samma arbetsgivare. I AD 1989 nr 40 

tillmättes händelser som skett mellan cirka ett och fyra år tidigare i den arbetssökandes tidiga-

re anställning hos samma arbetsgivare vikt,108 se vidare avsnitt 2.3.6. Frågan är dock om hän-

delserna i det aktuella fallet tilläts få betydelse endast på grund av att arbetsgivaren hade som 

norm att tillmäta just sådant betydelse vid rekrytering? Om det inte hade varit en av arbetsgi-

varen tillämpad norm, hade Arbetsdomstolen bedömt annorlunda då? 

2.3.6 Vikten av arbetsgivares normer 

Sådana normer som arbetsgivare tillämpar vid anställning som är sakliga, så till vida att de ur 

arbetsgivarens synvinkel är rationella att tillämpa, ska tillåtas så länge de inte är diskrimine-

rande.109  

I fallet AD 1989 nr 40 nekades en kvinnlig arbetssökande anställning som förare hos Göteborgs 

Spårvägar, med anledning av hennes bristande personliga lämplighet. Kvinnan hade tidigare varit 

anställd där och ansökte nu om återanställning. Göteborgs kommun, i vars förvaltning den aktuella 

verksamheten ingår, åberopade att kvinnan i den tidigare anställningen hade haft för hög sjukfrån-

varo och att den dessutom till största del berodde på hennes psykiska problem. Kommunen hävda-

de vidare att kvinnan hade allvarliga samarbetsproblem både med arbetskamrater och arbetsled-

ning, åsyftandes diverse händelser under den förra anställningen som då föranledde hennes sjuk-

skrivningar.  

Göteborgs Spårvägar hade i återanställningsärenden som regel att inte återanställa sökanden 

som under sin förra anställning hos dem hade 60-70 dagar eller mer i sjukfrånvaro. Skälet var en-

ligt kommunen att omfattande frånvaro bland förarpersonalen under en längre tid hade föranlett 

Göteborgs Spårvägar problem, bland annat i form av svårigheter med schemaläggning samt kost-

nader orsakade av den reservkapacitet på förarsidan som krävdes. Arbetsdomstolen ansåg det svårt 

                                                 
107 Ibid. 
108 AD 1989 nr 40. 
109 Prop. 1978/79:175 s. 52 och 119. Se även AD 1989 nr 40. 
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att ifrågasätta det rationella och ur verksamhetens synvinkel välmotiverade i denna regel angående 

tidigare sjukfrånvaro och kom fram till att ingen invändning kunde riktas ur diskrimineringssyn-

punkt mot att normer för behandling av återanställningsärenden som fallet gällde allmänt sett till-

lämpas. Domstolen tog i beaktande att också andra kommunala trafikföretag tillämpade motsva-

rande bedömningssätt och att både manliga och kvinnliga arbetssökande hade fått sina anställ-

ningsansökningar avslagna med hänvisning till för stor sjukfrånvaro. Regeln ansågs i sig själv vara 

könsneutral så som den tillämpades.  

Domstolen bedömde det vara befogat av arbetsgivaren att befara att det skulle uppkomma 

nya allvarliga problem och därmed åtföljande sjukfrånvaro för kvinnan om hon återanställdes, i 

synnerhet eftersom arbetsledningen och arbetskamraterna inte hade glömt en av de händelser som 

föranledde problemen i kvinnans tidigare anställning.110 

Även om det är förståeligt att arbetsgivare på grund av de problem och kostnader det 

medför vill undvika risken för ytterligare sjukskrivningar, kan jag vid en första anblick tycka 

att det är märkligt att tillåta arbetsgivare att lägga vikt vid tidigare sjukskrivningar. Tidigare 

sjukskrivningar behöver ju inte betyda att personen kommer bli sjuk igen. Dessutom är sjuk-

dom inte saklig grund för uppsägning111 - varför ska det då vara tillåtet att lägga vikt vid tidi-

gare sjukfrånvaro vid rekrytering? Visserligen anser jag det som sagt befogat att ge arbetsgi-

vare större möjligheter att ta hänsyn till verksamhetens behov vid rekrytering jämfört med 

vid uppsägning.112 Just sjukdom anser jag dock vara extra känsligt eftersom det förmodligen 

inte är något personen valt själv eller kan rå för. 

Särskilt märkligt kan det dessutom tyckas vara med tanke på förbudet mot diskrimi-

nering av funktionshindrade som finns,113 där funktionshindrade anses vara de som har ”var-

aktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar” av sin funktionsförmåga 

”som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan 

förväntas uppstå.”114 Att godkänna normer som tillåter arbetsgivare att konsekvent avvisa 

arbetssökande på grund av deras tidigare sjukskrivningar borde kunna ifrågasättas med tanke 

på att de kan vara orsakade av funktionshinder. Frågan är också vilken betydelse det har i 

fallet ovan att bedömningen att det fanns en risk för ny sjukfrånvaro inte bara grundades på 

de tidigare sjukskrinvingarna utan även på att omständigheterna som föranlett dem i viss mån 

fanns kvar. Om sådana omständigheter inte funnits, hade det inte varit godtagbart att lägga 

vikt vid tidigare sjukskrivningar då? 

                                                 
110 AD 1989 nr 40.  
111 Prop. 1981/82:71 s. 66. Om sjukdomen medför en “stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så 
väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse” kan det dock åberopas, se samma 
källa. 
112 Se avsnitt 2.3. 
113 2 kap 1 § Diskrimineringslagen. 
114 Prop. 2007/08:95 s. 658. 
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2.3.7 Krav på språkkunskaper  

Angående vad arbetsgivare får ta hänsyn till vid sin värdering av arbetssökandes personliga 

lämplighet kan även fallet AD 2008 nr 47 med receptionisttjänsten nämnas åter. Den aktuelle 

arbetsgivaren hade vägt in den arbetssökandes brister i det svenska språket i sin bedömning av 

hennes personliga lämplighet. Därmed fanns det ett samband mellan det faktum att hon neka-

des den praktikplats som var tänkt att leda till en anställning, och hennes svenska tal. Diskri-

mineringslagstiftningen tillåter att arbetsgivaren ställer krav på språkkunskaper för en tjänst, 

men kravets nivå kan variera beroende på vilket krav arbetsuppgifterna ställer115 - det är inte 

tillåtet att ställa högre krav än vad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. I det nämnda 

fallet hade arbetsgivaren bedömt att den arbetssökande hade sämre personlig lämplighet, där 

det var särskilt viktigt med god kommunikationsförmåga, än den andra sökande. Eftersom 

dessa därmed inte befann sig i en jämförbar situation drog domstolen slutsatsen att hon inte 

blivit utsatt för direkt diskriminering.116  

Arbetsgivare som vid rekrytering ställer för tjänsten relevanta språkkrav verkar alltså 

inte riskera att göra sig skyldig till direkt diskriminering på grund av etnicitet. Skillnader i 

språkkunskaper medför då nämligen att de sökande inte är i en jämförbar situation, vilket ju 

krävs för att direkt diskriminering ska anses ha skett.  

2.4 Annonsens och kravspecifikationens betydelse 

Att den slutliga kandidaten inte helt överensstämmer med den ursprungliga mall som upprät-

tats i början av rekryteringsförfarandet är inte ovanligt. Kompetensprofilen kan dessutom ver-

ka ”grovmaskig” 117 – vissa kriterier skapas och formas när tänkbara arbetssökanden granskas, 

vilket gör det möjligt att både specificera och korrigera under rekryteringens gång. Vissa ten-

denser finns till att mer specificerade erfarenheter och kunskaper ibland kan bytas ut – arbets-

givare anser att strukturella och personliga arrangemang kan kompensera enskilda arbetssö-

kandes eventuella svagheter.118 

De bedömningsnormer som en arbetsgivare anger i sin anställningsannons är inte abso-

lut bindande i den meningen att arbetsgivaren ofrånkomligen ska ta ledning av dem vid be-

dömningen av de sökandes sakliga förutsättningar för arbetet. Det finns en förståelse för att 

                                                 
115 Prop. 1997/98:177 s. 28. Detta fastslagande har förvisso gjorts i samband med resonemang kring indirekt 
diskriminering, men torde som jag förstått det vara tillämpligt även då direkt diskriminering hävdas på grund av 
krav på språkkunskaper som uppkommer i samband med bedömningen av arbetssökande. 
116 AD 2008 nr 47. 
117 Charlotte Holgersson & Pia Höök, Chefsrekrytering och ledarutveckling som arenor för konstruktion av le-
darskap och kön. I: SOU 1997:135 s. 27. 
118 Ibid. 
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situationer kan inträffa där det finns goda skäl till att under tillsättningsförfarandet ändra upp-

fattning angående vilka grunder som ska användas när de sökandes meriter värderas. Om de 

nya normerna är godtagbara ur diskrimineringshänseende samt ter sig rimliga i tillsättnings-

ärendet är det tillåtet att använda sig av dem.119  

Arbetsdomstolen ser dock en risk för att arbetsgivaren, genom att hävda att denne har 

tillämpat andra bedömningsnormer än vad som angavs när tjänsten ledighetsförklarades, vill 

dölja att den som gavs anställningen egentligen har sämre sakliga förutsättningar för arbetet 

vid en objektiv bedömning än den som blev förbigången. Domstolen anser det därför finnas 

anledning att undersöka hållfastheten ordentligt vad gäller arbetsgivarens förklaring till varför 

denne ändrade uppfattning om de bedömningsnormer som skulle gälla vid tillsättningen, samt 

granska dennes meritvärdering i övrigt med särskild observans.120 

Angående krav som inte nämnts alls i kravspecifikationen kan AD 2008 nr 47 nämnas 

igen. I sin kravspecifikation för arbetet som receptionist framgick det att arbetsgivaren i målet 

krävde datorvana i framför allt Office, engelskkunskaper och viss erfarenhet av redovisning 

och lönehantering, samt att vana från reception och växel innebar ett plus. Arbetsgivarparter-

na hävdade att det dessutom krävdes personlig lämplighet - med innebörden god serviceanda 

och kommunikationsförmåga, samt stresstålighet och flexibilitet. Dessa krav på personliga 

egenskaper fanns dock inte med i kravspecifikationen, men arbetsgivarparterna ansåg det vara 

självklart att de var väsentliga eftersom receptionsarbetet till stor del gick ut på att ta emot 

besökande. Domstolen uttalade att det inte förelåg något hinder för att även ta med kraven på 

de personliga egenskaperna, som arbetsgivaren hade rätt att ställa, i bedömningen.121 Det ver-

kar alltså som att det inte finns något krav på att de personliga egenskaperna som en arbetsgi-

vare ställer ska finnas med i dennes kravspecifikation, så länge kraven är berättigade. 

Det kan enligt min mening vara en aning anmärkningsvärt att inte ställa krav på ar-

betsgivare att i förhand dokumentera vilka egenskaper denne eftersöker hos de arbetssökande. 

Jag tänker att det kan öka risken ännu mer för efterhandskonstruktioner, vilket i sin tur kan 

riskera effekten av diskrimineringslagstiftningen - jämfört med då arbetsgivaren bara ändrar 

sina krav och åtminstone blir granskad med särskild observans.  

Kanske handlar det om vilken sorts arbete det gäller? Jag håller med om att det kan 

tyckas självklart att en receptionist behöver ha exempelvis god serviceanda och kommunika-

tionsförmåga. Frågan är dock var gränsen ska dras för vad som kan anses vara självklart? Det 

                                                 
119 AD 1984 nr 12. Se även AD 1984 nr 22. 
120 Ibid. 
121 AD 2008 nr 47. 
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borde heller inte vara något större problem för arbetsgivare att punkta upp vilka egenskaper 

som eftersöks, så varför inte göra det? Det borde dessutom underlätta arbetsgivarens jämförel-

se av de arbetssökandes lämplighet vid det aktuella tillfället om det finns klart och tydligt 

fastställt vilka egenskaper som ska jämföras. Det i sin tur torde kunna minska risken för att 

arbetsgivare lägger vikt vid helt andra, kanske ovidkommande, egenskaper och i förlängning-

en göra sig skyldig till diskriminering.  

2.5 Särskilt om arbetsledande befattningar 

Angående särskilt arbetsledande befattningar har Arbetsdomstolen uttalat att personlig lämp-

lighet för anställningen då naturligen har stor betydelse när samlade meriter ska värderas.122 

Till tjänsten som kommissarie med funktion som utredningschef i Haparanda hade polismyndighe-

ten i Norrbotten för avsikt att lägga mycket stor vikt vid de sökandes personliga egenskaper. Ar-

betsdomstolen såg det som naturligt eftersom det enligt annonsen framför allt ingick i befattningen 

att som utredningsansvarig och arbetsledare för diverse brottsutredningar kunna motivera och leda 

personalen till bra arbetsresultat. I fallet fann domstolen att den kvinnliga sökande som ansåg sig 

diskriminerad på grund av sitt kön hade ett visst försprång vad gäller utbildning framför den man-

lige sökande som fick tjänsten. Beträffande yrkes- och arbetslivserfarenheten hade kvinnan ett för-

steg när enbart längden på arbetslivserfarenhet beaktades. Som tidigare nämnt123 fanns det dock 

tveksamheter angående kvaliteten på kvinnans arbete, medan kvaliteten på mannens arbete fram-

ställts som hög. Domstolen fann att det för den aktuella befattningen var de sökandes personliga 

egenskaper som skulle ges störst vikt när meritvärdering skulle göras.124 

Som tidigare nämnt125 ska arbetsgivarens intresse av att den person som anställs är 

lämplig för tjänsten jämföras med de krav som tjänsten innebär vad gäller exempelvis ansvar, 

självständighet och samarbetsfunktioner. Att domstolen anser det naturligt att tillmäta den 

personliga lämpligheten stor betydelse när det gäller arbetsledande befattningar är därför en-

ligt mig rimligt med tanke på de krav som en sådant tjänst generellt torde ställa på personen. 

Som framgår av kapitel 4 verkar det dock finnas en särskild risk med att lägga vikt vid per-

sonliga egenskaper när det gäller just arbetsledande befattningar. 

                                                 
122 AD 2006 nr 96.  
123 Se avsnitt 2.3.4. 
124 AD 2004 nr 44. 
125 Se avsnitt 2.1.2. 
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3. Personlig lämplighet ur ett jämställdhetsperspektiv 

3.1 Vilka egenskaper efterfrågas? 

Nedan redovisas några exempel på vilka personliga egenskaper som arbetsgivare i Sverige 

efterfrågar till arbetsledande befattningar. 

Både i fallen AD 1981 nr 169 och AD 1987 nr 67, hävdade Upplands Väsby respekti-

ve Bjuvs kommun samarbetsproblem som grund för de arbetssökandes personliga olämplighet 

till en tjänst som kommunsekreterare med viss arbetsledning gentemot kontorspersonalen, 

respektive föreståndare på ett daghem. Även i AD 1987 nr 51 uppgavs samarbetsproblem vara 

avgörande för att inte anställa den aktuelle manlige arbetssökande, eftersom denne aktivt 

motarbetat företagsidén, vilket i det fallet godtogs av domstolen. God samarbetsförmåga efter-

frågades också av Hörby kommun till en tjänst som städledare, liksom god organisationsför-

måga och ”ett stort mått av diplomati”.126 

I AD 2006 nr 96 ansåg staten det särskilt viktigt med personlig lämplighet eftersom 

den aktuella tjänsten som klimatinspektör var en arbetsledande befattning, som krävde ”för-

måga att kunna handleda, utveckla och stimulera personalen för att uppnå de mål och visio-

ner som uppställs för verksamheten”. I annonsen angavs att personen som arbetsledare dess-

utom skulle vara ”flexibel samt van vid att leda en grupp men även se vinster med delaktighet 

och ansvarstagande för personalen”.127 

Till tjänsten som kyrkoherde efterfrågades bland annat att den arbetssökande skulle 

betrakta kyrkans verksamhet som väsentliga, ”vara en god förkunnare med förmåga att enga-

gera samt vara en trygg och tydlig ledare.” 128 Det förutsattes även att den tillsatta kyrkoher-

den ”skulle fortsätta och vidareutveckla den mångsidiga församlingsverksamheten”.129 Hur 

väl den sökande passar in i arbetsplatskulturen och arbetslaget samt personligheten för övrigt 

värderades också.130 

Enligt sin annons krävde polismyndigheten i Norrbotten god arbetsledarförmåga och 

administrativ förmåga, hög arbetsförmåga samt uttalat stor kontakt- och samarbetsförmåga för 

arbetet som utredningschef i Haparanda. Arbetsdomstolen ansåg det därmed vara tydligt att 

arbetsgivaren haft för avsikt att lägga mycket stor vikt vid de arbetssökandes personliga egen-

                                                 
126 AD 1983 nr 78. 
127 AD 2006 nr 96. 
128 AD 2005 nr 69. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 



25 

skaper.131 Kontaktförmåga värdesattes även av AMS till en tjänst som distriktskontorschef, i 

form av ”vana vid utåtriktade kontakter”.132 

I en studie med intervjuer av nio styrelseordförande angående tillsättande av och 

önskvärda egenskaper hos en VD framgick att de bland annat värdesatte om en arbetssökande 

har gjort bra ifrån sig tidigare i sin karriär och inte har några misslyckanden i bagaget. Aukto-

ritet verkar också vara viktigt då de uppgav att branscherfarenhet uppskattades dels för att det 

ger just auktoritet. Den arbetssökande bör även uppfattas som hederlig, förtroendeingivande 

och att han/hon är lojal både mot företaget och aktieägarna.133 

3.2 Ledarskap och kön 

Arbetsgivares och referensers uppfattningar om hur kvinnor är som ledare torde enligt min 

mening kunna påverka deras bedömning av kvinnors personliga lämplighet för arbetsledande 

befattningar.134 Staten gjorde under 90-talet en utredning som visade att mäns uppfattningar 

om kvinnors chefskap är den överlägset viktigaste anledningen till att kvinnor har svårt att få 

chefstjänster. Föreställningarna orsakar hinder för kvinnor att bli rekryterade till chefspositio-

ner.135  

Som framgår nedan verkar det finnas olika uppfattningar om kön och ledarskap. Ur ett 

perspektiv uppfattas människor ha vissa egenskaper på grund av sitt kön. En annan teori är att 

det inte finns några skillnader alls som beror på kön när det gäller ledarskap. Ett tredje sätt att 

se på saken är att inte alls reflektera över vilka egenskaper personen kan besitta - varken indi-

viduellt eller på grund av sitt kön, utan bara anta att personer av ett visst kön inte är bra ledare.     

3.2.1 Egenskaper på grund av kön 

Traditionellt sett antas kvinnor arbeta med mer intuition, ha en större förmåga till kommuni-

kation, använda känslor i större utsträckning än analys, och vara mer socialt intelligenta än 

män.136 Det finns vidare de som menar att kvinnor har en flexiblare samt mer intuitiv ledarstil 

med öppenhet för innovation och nytänkande, eftersom de är mer samarbetsorienterade än vad 

de är konkurrensorienterade. De anses också kommunicera mer komplext än män - med större 

                                                 
131 AD 2004 nr 44. 
132 AD 1983 nr 50. 
133 Holgersson & Höök, s. 27f. 
134 Att uppfattningar om kvinnors och mäns större eller mindre lämplighet för en arbetsledande befattning kan 
ligga bakom bedömningen av en arbetssökandes personliga lämplighet framgår även av Arbetsdomstolens utta-
lande i AD 1987 nr 67. 
135 SOU 1994:3, s. 8. 
136 Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, upplaga 3:1, Lund: Studentlitte-
ratur 2008, s. 468.  
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och mer medvetet användande av kroppsspråk – och vara mer öppna för andra människors 

synpunkter, ha större intresse av sina medmänniskor, ha större omsorgsfullhet samt lägga mer 

vikt vid känslor än analys.137 Kvinnliga chefer anses av vissa kunna bidra särskilt angående 

tillgivenhet, lojalitet, samarbete, kommunikation, omsorg, intimitet och makt vilka anses vara 

viktiga avseenden. Vissa anser vidare att kvinnor bättre kan uppmuntra kreativitet och mobili-

sera mänskliga resurser än män.138 

3.2.2 Ledarskap oberoende av kön 

Empiriska studier visar dock väldigt små faktiska skillnader mellan kvinnor och mäns ledar-

skap. 139 De stora skillnader mellan män och kvinnor som beskrivs i populära ledarskapsböck-

er skiljer sig från vad forskning visar vad gäller beskrivningar av skillnader i ledarstil beroen-

de på kön.140 Forskningen ger egentligen ingen grund för påståendet att det existerar en kvinn-

lig ledarstil som är annorlunda jämfört med hur män är som ledare.141 Det upplevs troligare att 

kvinnor precis som män är väldigt olika inbördes och kan utveckla alla tänkbara slags inrikt-

ningar,142 och att många skillnader som observerats kan förklaras med skillnader i samman-

hang och uppgifter.143   

Någon automatisk koppling mellan vissa inriktningar eller egenskaper och den biolo-

giska kroppen och speciella sociala konstruktionsprocesser tros inte finnas. Kvinnlighet och 

manlighet påstås istället vara obeständiga egenskaper som förändras med tiden, under perso-

nernas livstid och varierar med ålder, sysselsättning, etnicitet, organisation, klass med 

mera.144 Det är dessutom svårt att veta huruvida eventuella skillnader kvinnor och män emel-

lan gör att de är olika effektiva ledare.145  

Det är alltså inte korrekt att se en arbetssökandes kön som tecken på hur denne kom-

mer att handla när det gäller ledarskap.146 Frågan är om sådana slutsatser inte omedvetet eller 

undermedvetet ändå dras? Att det finns en risk att rekryterare drar slutsatser om de arbetssö-

kandes personliga egenskaper som ledare, och deras lämplighet för en arbetsledande befatt-

ning, utifrån kön - trots att det egentligen är felaktigt? Jag tänker att även om män och kvin-

                                                 
137 Ibid., s. 469.  
138 Se Yvonne Due Billing, Är ledarskap manligt kvinnligt eller något annat? i SOU 1997:135 s. 141.  
139 Se Jacobsen & Thorsvik, s. 468. Även Anna Wahl, Ledarstil, makt och kön. I: SOU 1997:135 s. 121 menar att 
det i forskning inte redovisas några konsistenta skillnader i ledarstil beroende på kön. Se även Due Billing s. 135. 
140 Se Wahl, Ledarstil, makt och kön, s. 121. 
141 Se Jacobsen & Thorsvik, s. 468.  
142 Due Billing s. 145. 
143 Jacobsen & Thorsvik, s. 469. 
144 Due Billing s. 147f. 
145 Jacobsen & Thorsvik, s. 468. 
146 Mats Alvesson, Kvinnor och ledarskap. En översikt och problematisering. I: SOU 1997:135 s. 171. 
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nors ledarskap inte skiljer sig åt i verkligheten, kan uppfattningen att det finns en skillnad 

ändå vara förödande. Flera författare som skriver om ledarskap och kön utgår från att förmå-

gor som är utvecklade av kvinnor är positiva för ledare. Att ta hand om barn och familj antas 

bland annat medföra just god kommunikationsförmåga, stresstålighet, problemlösningsförmå-

ga och förmåga att hantera relationer. Sådana idéer om att kvinnor tillför kvinnliga värden kan 

medföra en risk för att stereotyper om kvinnor förstärks.147  

3.2.3 Manliga ledare som norm     

Många har stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt beteende. Kvinnor som i sitt 

ledarskap är uppgiftsorienterade bedöms vara mindre effektiva än sina manliga kollegor trots 

att båda agerar exakt lika – vilket stöder tesen att ”kvinnor måste vara dubbelt så duktiga som 

män för att lyckas som ledare.”148 Forskning visar att auktoritet, som ju vissa arbetsgivare 

efterfrågar (se avsnitt 3.1), ofta bedöms vara negativt hos kvinnor, men accepterat hos 

en ”normal chef”.149 

När det gäller ledarbefattningar verkar kompetenta och motiverade kvinnor utsättas för 

diskriminering. De stöter emot det så kallade glastaket, som hindrar dem från att komma läng-

re. Socialt konstruerade maktrelationer vilka favoriserar män finns i könsrelationer och repro-

duceras med tiden, bland annat genom rekrytering.150 Vid rekrytering bedöms män och kvin-

nor olika, på grund av att de som rekryterar i sina bedömningar istället för sakliga bedöm-

ningar av de arbetssökande använder just stereotypa uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Då uppfattningar om vilka egenskaper chefer bör ha stämmer väl överens med upp-

fattningar om manlighet blir det problematiskt. Uppfattningen om kvinnor utgör ofta motsat-

sen, vilket skapar en motsägelse i att ha chefsegenskaper och att vara kvinna. Kvinnor fram-

står följaktligen inte som lämpliga.151  Män väljer män till chefspositioner, och då helst sådana 

som är lika dem själva.152 Kvinnor påstås ofta sakna ”de rätta egenskaperna” för att vara le-

dare och chefer, inte som individer utan på grund av att de är kvinnor.153 Samtidigt bedöms 

alltså en hos män accepterad egenskap som en kvinna besitter som negativ.  

I en studie framgick dessutom att manliga chefer anger att det är kompetensen som 

avgör vilken kandidat som rekryteras till chefspositioner, men det är oklart vad kompetensen 

                                                 
147 Due Billing s. 135. 
148 Jacobsen & Thorsvik, s. 470. 
149 Holgersson & Höök s. 26. 
150 Jacobsen & Thorsvik, s. 467. 
151 Holgersson & Höök s. 26. 
152 Anna Wahl, Kvinnor som chefer. I: SOU 1994:3 s. 26. 
153 Wahl, Ledarstil, makt och kön, s. 110.  



28 

består av. Ändå dras slutsatsen att män är kompetenta men inte kvinnor.154 Manliga chefer 

behandlar kompetens som om det vore objektivt, men det verkar inte vara den formella kom-

petensen utbildning som avses utan grundas ofta i uppfattningar om chefskaps innebörd kopp-

lat till att det är ett mansdominerat yrke.155 Jag tänker att utbildning är relativt objektivt, även 

om det ibland kan vara svårt att vikta olika utbildningar mot varandra - och om inte ens ut-

bildning bedöms sakligt, hur blir det då när den mer subjektiva faktorn personlig lämplighet 

ska bedömas?  

3.2.4 Motsättning 

Det finns sammanfattningsvis en motsättning mellan de tre olika synsätten. Jag tänker att flera 

av de egenskaper som kvinnor enligt det ena perspektivet antas besitta överlag borde vara en 

tillgång i arbetsledande befattningar snarare än tvärtom. Att kunna uppmuntra kreativitet bör 

sannolikt vara bra för att kunna utveckla personalen och engagera den, liksom god kommuni-

kationsförmåga som även borde vara en tillgång vad gäller den av arbetsgivare önskade kon-

taktförmågan. Flexibilitet, samarbetsförmåga och lojalitet som kvinnor ju antas inneha i sitt 

ledarskap är som ovan redovisat också något som efterfrågas till arbetsledande befattningar. 

Kvinnor borde således med tanke på det framstå som lämpliga, ändå påstås de alltså sakna de 

rätta egenskaperna – även när de besitter hos män uppskattade egenskaper. Dessutom visar 

forskning att det inte finns några skillnader som beror på kön när det gäller ledarskap, ändå 

ratar arbetsgivare kvinnor – på grund av sina stereotypa uppfattningar om att ledare ska vara 

män. 

                                                 
154 Anna Wahl, Sammanfattande kommentarer. I: SOU 1994:3 s. 127.  
155 Ibid., s. 128. 
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4. Slutsatser och slutdiskussion 

4.1 Ingen internationell vägledning 

Skydd mot diskriminering av arbetssökande i form av användning av samma urvalskriterier 

och villkor för anställning, finns sammanfattningsvis specifikt uttalat i både FN-konventioner 

och EU-direktiv och det finns även ett visst diskrimineringsskydd genom ILO.  Regleringarna 

sätter ramarna för diskrimineringsskyddet i medlemsländerna, men sanktionsmöjligheter och 

klagorätt för enskilda varierar med organisation och land. Bedömningsgrunden personlig 

lämplighet anges dock inte specifikt i de internationella eller regionala regleringarna och jag 

har heller inte funnit något som ger vägledning angående vilka urvalskriterier som är godtag-

bara att använda. Det är bara konstaterat att samma urvalskriterier ska användas på alla sö-

kande, och det verkar vara upp till medlemsländerna själva att avgöra vilka dessa kriterier ska 

vara.  

4.2 Stor möjlighet att lägga vikt vid personlig lämplighet 

I Sverige tillhandahålls ett skydd mot diskriminering i form av Diskrimineringslagen, gällan-

de alla åtgärder som arbetsgivare vidtar under ett anställningsförfarande, inklusive urval till 

anställningsintervju och referenstagning. Arbetsgivare har dock alltid ett befogat intresse av 

att den person som rekryteras ska vara lämplig för den sökta tjänsten. Det verkar vara godtag-

bart att tillmäta personlig lämplighet stor vikt både vid lägre befattningar som receptionist, 

och vid arbetsledande befattningar. Det avgörande är troligtvis vilken typ av arbete det är – 

exempelvis som Arbetsdomstolen själv har uttalat: hur ansvarsnivå, självständighetsgrad och 

samarbetsfunktioner ser ut i arbetet, eller hur hög stressnivån är och hur mycket kontakt arbe-

tet innebär med kunder som i fallet AD 2008 nr 47 gällande receptionistjobbet.156  

Såvida följande kriterier är uppfyllda verkar arbetsgivare i Sverige sammanfattnings-

vis ha relativt långtgående möjligheter att lägga vikt vid arbetssökandes personliga egenska-

per i rekryteringssammanhang, utan att göra sig skyldig till direkt diskriminering:  

• Det är befogat för den typ av arbete det gäller att lägga vikt vid den arbets-

sökandes personliga egenskaper, 

• arbetsgivaren inhämtar uppgifter om den arbetssökande på ett seriöst sätt,  

• de eventuella referenser som inhämtas består av personer med relevant 

personlig erfarenhet av den arbetssökande,  

                                                 
156 Se avsnitt 2.4 . 
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• uppgifterna värderas på ett sakligt och objektivt sätt,  

• eventuella anställningsintervjuer går korrekt till,  

• den arbetssökande får komma till sin rätt och ges samma förutsättningar 

som andra arbetssökande under eventuella intervjuer,  

• de personliga egenskaperna har verkligen betydelse för arbetets utföran-

de, och 

• meritvärderingen görs på ett objektivt och ur diskrimineringslagstift-

ningens perspektiv godtagbart sätt. 

Om det dessutom är personer med olika bakgrund som medverkar vid anställningsintervjuerna 

och sedan jämför sina uppfattningar om den arbetssökandes personliga lämplighet, har arbets-

givaren större möjligheter att tillmäta anställningsintervjun vikt vid värderingen av den ar-

betssökande. 

Berättigade språkkrav verkar vidare vara godtagbart att väga in i sin bedömning av ar-

betssökandes personliga lämplighet, då det ingår i kriteriet god kommunikationsförmåga. Ar-

betsgivare verkar dessutom ha rätt att ändra uppfattning om vilka kriterier som ska användas 

när den personliga lämpligheten värderas, och är varken låst vid vad som angivits i platsan-

nons eller kravspecifikation, så länge de nya kriterierna inte i sig är diskriminerande samt är 

rimliga att tillämpa för den aktuella tjänsten. Arbetsgivare verkar till och med kunna tillföra 

helt nya kriterier som inte nämnts alls tidigare, under förutsättning att de är betydelsefulla för 

tjänsten. Jag skulle dock ändå så långt som möjligt avråda från att göra ändringar, med tanke 

på den särskilda granskning som arbetsgivaren då riskerar i en eventuell tvist. Som redan 

nämnt157 kan det sannolikt även innebära en fördel för arbetsgivaren själv att i förväg klargöra 

vilka personliga egenskaper som är relevanta att granska. 

4.3 Begränsningar 

Som framgår av avsnitt 3.1 har det vidare uttryckts önskemål om att kandidater till arbetsle-

dande befattningar inte ska ha några misslyckanden i bagaget. Det finns dock gränser för vilka 

uppgifter arbetsgivare får lägga vikt vid i sin bedömning av arbetssökandes personliga lämp-

lighet. Det torde vara säkrast att inte lägga vikt vid dels händelser som hänt ett par år eller 

ännu tidigare, och dels enstaka händelser – eftersom sådana inte behöver tyda på att den ar-

betssökande allmänt sett är personligt olämplig. Är de enstaka händelserna tillräckligt allvar-

liga kan arbetsgivare dock ha rätt att lägga vikt även vid sådana. Detsamma verkar gälla tidi-

gare incidenter som skett under tidigare anställningar hos samma arbetsgivare, om arbetsgiva-
                                                 
157 Se avsnitt 2.4. 
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ren har som norm att inte ge personer som har utfört sådana handlingar ny anställning – under 

förutsättning att normen är rationell och inte i sig diskriminerande. Det är dock oklart vad som 

gäller för tidigare incidenter hos samma arbetsgivare som inte brukar tillämpa en sådan norm. 

Även frågan huruvida tillämpning av normen att inte anställa personer med mycket sjukskriv-

ningar i sin tidigare anställning hos arbetsgivaren går ihop med det förbud mot diskriminering 

på grund av funktionshinder som finns idag vore intressant att undersöka vidare.  

Angående urvalet till anställningsintervju finns det en förståelse för att det kan vara 

svårt att genom ansökningshandlingar bedöma en arbetssökandes personliga lämplighet och 

avgöra skillnader mellan de arbetssökande. Arbetsgivare riskerar dock ändå att göra sig skyl-

dig till diskriminering om denne inte kallar arbetssökande som har tillräckliga kvalifikationer 

till intervju, särskilt om andra arbetssökande med liknande meriter kallas. I praktiken krävs 

det därför förmodligen en stor försiktighet och framför allt noggrannhet för arbetsgivare i sitt 

urval – kanske vore taktiken att hellre kalla en person ”för mycket” än en person ”för lite” på 

sin plats. 

Det verkar vidare vara godtagbart både att låta referenserna vara utslagsgivande och 

att istället låta intervjun vara det, kanske beroende på vilken tjänst det handlar om.158 Arbets-

domstolen har uttalat att det normala sättet att tillägna sig uppgifter om arbetssökandes per-

sonliga lämplighet är att kontakta referenser med relevant personlig vetskap om den arbetssö-

kande, exempelvis tidigare arbetsgivare.159 Med tanke på att Arbetsdomstolen ju godkände att 

intervjun var utslagsgivande vid tillsättningen av ett receptionsjobb, där referenser inte kon-

taktats överhuvudtaget,160 undrar jag dock vad som verkligen gäller. När är det godtagbart att 

bara grunda sin bedömning på anställningsintervju, och när krävs det att referenser tas? Var 

går gränsen? Var det godtagbart att endast lägga vikt vid intervjun i det aktuella fallet enbart 

eftersom det främst handlade om kommunikationsförmåga och arbetsgivaren ansågs kunna 

bedöma själv att den sökande saknade tillräcklig sådan på grund av sina språkliga brister?  

Det finns hursomhelst anledning att vara försiktig med att i hög grad låta anställnings-

intervjun påverka sin uppfattning om den arbetssökande, eftersom arbetsgivaren då riskerar 

att få sina argument särskilt granskade om tvist uppstår.  

Klart är däremot att när det gäller inhyrd arbetskraft till ett tidsbegränsat uppdrag har 

arbetsgivare som anlitar bemanningsföretag större möjligheter att lägga särskild betydelse vid 

                                                 
158 Riksdagen har för övrigt påpekat att det inte går att precisera exakt vilka skyldigheter arbetsgivare har vad 
gäller bedömningen av arbetssökande, utan det kan vara olika beroende på till exempel anställningsform och 
längden på anställningen, se bet. 1998/99:AU4 s. 45. 
159 AD 2010 nr 91, se avsnitt 2.3.1. 
160 AD 2008 nr 47, se avsnitt 2.3.2. 
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intervjuer med de av bemanningsföretaget framtagna arbetssökande jämfört med om det vore 

ett längre uppdrag. Av det nyss redovisade ligger det spontant nära till hands att dra slutsat-

sen att det finns större förväntningar på det inhyrande företaget att ta hjälp av referenser inför 

sitt rekryteringsbeslut i de fall det gäller ett tillsvidareuppdrag. Rättsfall ska dock endast i 

undantagsfall tolkas motsatsvis,161 vilket innebär att en sådan slutsats inte med säkerhet kan 

dras. I och med bemanningsbranchens framväxt och eventuella framtida avgöranden gällande 

sådana fall kommer ”gränserna” förhoppningsvis tydliggöras. 

4.4 Risk för att kvinnor missgynnas 

Som framgår av avsnitt 2.3.2 undrar jag när det gäller anställande arbetsgivare om det inte är 

mer lämpligt att ta reda på vad personer med mer erfarenhet av den arbetssökande tycker, än 

att grunda sin uppfattning till stor del eller enbart på det kortare möte med denne som anställ-

ningsintervjuer sannolikt utgör. Samtidigt tänker jag att det särskilt gällande arbetsledande 

befattningar kan finnas en fara med att tillmäta referenser stor vikt vid bedömning av arbets-

sökandes personliga lämplighet. I exempelvis AD 2004 nr 44 gällande tjänsten som utred-

ningschef uppgav en åklagare som haft kontakt med den aktuella kvinnan i sitt arbete bland 

annat att hon ”inte hade de ledaregenskaper som krävs”, och åklagarnas bedömning av de 

arbetssökandes lämplighet tillmättes enligt arbetsgivaren mycket stor vikt.162 Med tanke på de 

stereotypa uppfattningar som finns om att kvinnor har sämre ledaregenskaper än de faktiskt 

har borde det finnas en risk för att referenserna blir missvisande.  

Det kan, till exempel ur ett ekonomiskt perspektiv, tyckas självklart att arbetsgivare 

ska få väga in personlig lämplighet när de ska rekrytera arbetssökande till en tjänst, exempel-

vis för att öka chansen att få rätt person på rätt plats och därmed göra sin organisation så lön-

sam som möjligt. Ur jämställdhetshänseende är det dock inte lika självklart enligt mig. Indi-

rekt diskriminering definieras som ”att någon missgynnas genom tillämpning av /…/ ett krite-

rium /…/ som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med 

visst kön /…/”.163 För att hårdra det – att använda bedömningsgrunden personlig lämplighet, 

som framstår som neutralt men som uppenbarligen missgynnar kvinnor vid tillsättning av 

ledarbefattningar eftersom de bedöms vara sämre än de är – är det inte också att indirekt dis-

kriminera? Att tillåta arbetsgivare att lägga vikt vid personliga egenskaper torde vid tillsätt-

ning av ledarbefattningar många gånger innebära att arbetsgivare tillåts att missgynna kvinnor 

eftersom de då också får möjlighet att tillämpa sina stereotypa uppfattningar vid meritvärde-
                                                 
161 Lehrberg, s. 154. 
162 AD 2004 nr 44. 
163 1 kap 4 § stycke 2 Diskrimineringslagen. 
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ringen. Något sådant kan sannolikt äventyra effekten av diskrimineringslagstiftningen ordent-

ligt. Regeringen har uttalat att ”Ofta blir avgörande det allmänna intryck de sökande framkal-

lar hos arbetsgivaren vid personliga intervjuer. /…/ Systemet bygger på ett visst mått av sub-

jektivitet hos bedömaren. /…/ I förevarande sammanhang är huvudsaken att de personliga 

egenskaper som krävs knytes till individens person och icke till vederbörandes kön som så-

dant.”164 Problemet är dock att individens person och hennes kön alltså ibland verkar sam-

manfalla vid arbetsgivares bedömning av den personliga lämpligheten. 

4.5 Åtgärdsförslag 

Att förbjuda eller ytterligare reglera bedömningsgrunden personlig lämplighet är likväl för-

modligen inte den rätta vägen, eftersom arbetsgivare ändå har ett berättigat intresse av att läg-

ga vikt vid den. Fokus borde förmodligen istället ligga på andra åtgärder. I en statlig utredning 

beskrivs några metoder för förändring, till exempel att anstränga sig för att lyfta fram och 

synliggöra kvinnor vid rekrytering – eftersom män inte ser kvinnor. För att öka skickligheten i 

att se och bedöma de arbetssökande kan ett tillvägagångssätt vara att alltid låta både en kvinna 

och en man delta vid samtliga rekryteringar. Genom att följa upp chefstillsättningar och un-

dersöka hur värderingen av de arbetssökande sett ut kan problemet också synliggöras.165  

Med tanke på det redovisade är det bästa enligt min mening att som arbetsgivare ta för 

vana att grunda sin uppfattning om arbetssökandes personliga lämplighet på både relevanta 

referenser och anställningsintervju där personer med olika bakgrund och kön tillfrågas respek-

tive medverkar. 

 

 

 

                                                 
164 Prop. 1978/79:175 s. 165. 
165  Anna Wahl, Att arbeta för förändring. I: SOU 1994:3 s. 101f. 
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