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Abstract  
 

Recruitment processes includes evaluation of candidates qualifications and employers 

have the opportunity to found recruitment decisions on candidate personal suitability. 

What falls under the term personal suitability though, has during the years been a bit 

unclear. The first purpose of this study is therefor to examine the evaluation of 

qualifications, the term personal suitability and also employer’s possibilities to use the 

term in a non-discriminatory way in a recruitment process, this through the legal 

dogmatic method. The second and third purposes are further to put the evaluation of 

qualifications and the concept personal suitability in a social context and observe 

possible risks associated to the recruitment process from a genus perspective. Those 

purposes and questions are answered through the socio-legal method. The study is a 

literature study and it is limited to only concern direct discrimination because of 

gender. The result shows that employers can use the term personal suitability in 

recruitment processes if the candidate’s educational qualifications and work- and 

profession experience are equivalent. The employer has to be able show reasons for 

the decision though, explain why the personal suitability’s were needed and how they 

are connected to the actual work to make sure that the decision does not constitutes 

discrimination because of gender. The result also shows several risks associated to the 

evaluation of qualifications and the term personal suitability. The risks might be 

caused by the social norms society creates, norms that further creates expectations 

about how women and men are or should be as employees, leaders and colleagues.  

These social norms create risks if they affect references, interviewers, employers and 

recruiters to the extent that one gender becomes mistreated. Social norms are created 

all over and will most likely continue to exist. They may also be one reason why our 

labour market is gender segregated and why women in general are given less 

favorable opportunities and possibilities. The study shows that it is of importance that 

references, interviewers, employers and recruiters don’t get affected and perceive 

jobseekers personal suitability based on out-dated and discriminatory norms.  

 

Keywords: personal suitability, recruitment process, qualification evaluation, 

discrimination, gender. 
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1. Inledning 
 

Den fria antagningsrätten, som en del av arbetsledningsrätten, är en av de mest 

centrala rättsgrundsatserna på den svenska arbetsmarknaden. Antagningsrätten 

innebär avtalsfrihet där parterna själva har rätt att välja motpart, dock innebär friheten 

vid nyanställning en del begränsningar.
1
 Inför anställningar görs jämförelser och 

meritvärderingar av arbetssökandes kvalifikationer och varje steg i 

rekryteringsprocessen omfattas av diskrimineringslagen (DL).
2
 Under processen har 

arbetsgivare möjlighet att grunda anställningsbeslut på sökandes personliga 

lämplighet och hänvisa till urvalsnormer denne vanligtvis använder.
3
 Vad som faller 

inom begreppet personlig lämplighet finns dock inte reglerat i lagtext och hur 

förloppet ska gå till när begreppet blir utslagsgivande i ett rekryteringsbeslut har varit 

tämligen oklart.
4
 

 

Vi lever och arbetar än idag inom en könssegregerad arbetsmarknad där arbetstagare 

beroende av dess kön ges varierande möjligheter och villkor.
5
 Organisationsstrukturer 

möjliggör exkludering där olika typer av arbeten uppfattas lämpliga för endast det ena 

könet och risk finns att anställningsbeslut baseras på antaganden gällande olika typer 

av könsidentiteter.
6
 Kvinnor förväntas erhålla vissa personliga egenskaper och 

mannen andra, egenskaper som grundas på normer kring hur kvinnor och män ska 

vara. Det kan finnas en koppling mellan de individbeslut en arbetsgivare tar vid en 

anställning och hur arbetsmarknaden i ett helhetsperspektiv ter sig. På grund av den 

något diffusa innebörden av ”personlig lämplighet” uppstod funderingar kring hur 

begreppet förhåller sig till kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden samt rådande 

diskrimineringslagstiftning. 

 

                                                        
1
 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s 

53-55. 
2
 Diskrimineringslag (2008:567). 

3
 Göransson, Håkan Gabinus, Diskrimineringslagen, 3.,[uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2013, s 65. 
4
 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s 155. 
5
 SOU 2014:30, ”Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet”, s 3.  

6
 Acker, Joan, Gendered organizations and intersectionality: problems and possibilities, Emerald 

Insight, (hämtad 2016-01-27), s 3. 
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Diskrimineringsgrunderna i gällande diskrimineringslag har genom åren utvecklats 

och förändrats. Detta dels genom ställda krav på EU nivå men även i samband med 

nationella samhälleliga förändringar.
7
 Då anställningsbeslut ska tas görs 

meritvärderingar och arbetssökande jämförs med varandra för att säkerställa att det 

beslut som tas inte är diskriminerande. Hur jämförelsen går till behöver 

arbetsmarknadens parter mer kunskap kring och hur begreppet personlig lämplighet 

kan användas utan att utgöra diskriminering avses att undersökas. Aspekter som 

följaktligen kommer behandlas är föreställningar om könsstämplade arbeten och 

arbetssökandes personliga lämplighet därtill, preferensdiskriminering och 

meritvärderingens betydelse vid anställningar, mannen som norm och kvinnor som 

ledare samt människans skapande av genus.  

1.1 Syfte & Frågeställning 

 

Arbetsmarknaden är under ständig förändring och personalomsättning inom 

organisationer är ett faktum. Arbetsrättsliga regleringar anger gränser för 

arbetsgivares rättigheter och skyldigheter vid tillsättning av ny arbetskraft samt 

möjligheterna att fritt välja. Vid en rekrytering bedöms kandidater utifrån utbildning, 

arbets- och yrkeserfarenhet samt personlig lämplighet.
8
 När anställningsbeslut får 

grundas på sökandes personliga lämplighet och vad som ryms inom begreppet har 

dock inte varit helt tydligt. Syftet med denna uppsats är således att undersöka 

meritvärderingen, granska innebörden av begreppet ”personlig lämplighet” och även 

se till arbetsgivares möjligheter att använda begreppet vid rekrytering. Vidare ämnas 

begreppet och meritvärderingen att sättas i en samhällelig kontext genom att 

undersöka eventuella risker förknippade med män och kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden, detta i förhållande till arbetsrättsliga regleringar utifrån ett 

genusperspektiv. Följande frågor önskas således besvaras: 

1. När kan en arbetsgivare grunda anställningsbeslut på sökandes personliga 

lämplighet och vad ryms inom begreppet? 

2. Vilka risker kan finnas vid meritvärderingar och användandet av begreppet 

personlig lämplighet i förhållande till män och kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden utifrån ett genusperspektiv?  

                                                        
7
 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 39-40. 

8 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 112. Se vidare kapitel 4. 
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1.2 Metod och material 

 
För att besvara uppsatsens första frågeställning har rättsdogmatisk metod använts. För 

att utreda vad som ryms inom begreppet personlig lämplighet har befintlig lagstiftning 

fastställts och rättskällornas innehåll definierats i led med den rättsdogmatiska 

metoden.
9
 Rättsdogmatiken beskriver gällande rätt och framställer olika rättsregler 

som ett sammanhängande nätverk av huvudregler och undantag.
10

 Fokus har främst 

riktats mot Arbetsdomstolens (AD) rättspraxis i fall rörande personlig lämplighet 

samt diskriminering då beskrivning och förklaring i lagtext är begränsad. Utöver 

rättspraxis har nationell lagstiftning, doktrin, förarbeten, utredningar och litteratur 

studerats. Med hjälp av rättsdogmatiken har även internationell lagstiftning använts 

för att tydliggöra att situationen kring meritvärderingar och begreppet personlig 

lämplighet har en internationell prägel. Detta även eftersom stora delar av den 

svenska diskrimineringslagstiftningen baseras på Europarätten.  

 

Det material som valts har berört diskrimineringsområdet och personalstrategiområdet 

samt genus- och jämställdhetsforskning. Den rättspraxis som använts var den som på 

ett tydligt sätt berörde aspekterna och situationerna som undersökts. Äldre rättsfall har 

kombinerats med nya för att ge materialet bredd samt för att tydliggöra att problemen 

som fanns för ca 35 år sedan, tyvärr finns även idag. Fällande domar har kombinerats 

med rättsfall som resulterat i bifall och rättspraxis har hittas genom en kombination av 

att söka i databaser samt studera de rättsfall som vald litteratur berör. Rättsfallen är 

huvudsakligen Svenska rättsfall, dock har även mål från EU domstolen tolkats 

analogiskt eftersom det innehöll användbara principer till vald frågeställning.  

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning har ett rättssociologisk perspektiv 

använts. Rättsdogmatikens fokus ligger i principer och regler som leder till handling 

eller beteende. Den vertikala metoden kompletteras och ger samhällsvetenskaplig 

förståelse med hjälp av rättssociologins horisontella perspektiv. Hur rättsordningen 

påverkar samhället, integrerar och skapar konsekvenser kan förstås med hjälp av 

rättssociologiska teorier som därmed fyller ett kunskapsfält som inte kan förstås 

endast med hjälp av rättsdogmatiken.
11

 Lagstiftaren strävar mot förändring genom att 

                                                        
9
 Lehrberg, B.,Praktisk juridisk metod, 7:e uppl., Uppsala, Iusté förlag, 2014, s.203. 

10
 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, (hämtad 2016-03-06), s 249-250. 

11
 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 15-16. 
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ändra olika förhållanden och därmed sociala mönster med hjälp av regleringar. 

Huruvida regleringarna faktiskt skapar förändring och förbättring anses vara en fråga 

omöjlig att besvara. Vad som dock kan konstateras är att förändringarna i samhället 

inte kan ses utan det rättsociologiska perspektivet.
12

  

 

Genom att kombinera rättsdogmatikens individuella fokus och formella metod med 

rättssociologins mer generella syn och samhällsfokus möjliggörs intressanta analyser 

och slutsatser.
13

 Med hjälp av det rättssociologiska perspektivet har de samhälleliga 

riskerna med användandet av begreppet personlig lämplighet analyserats utifrån ett 

genusperspektiv. Genom att applicera ett genusperspektiv på uppsatsen har kulturella 

fenomen kopplat till kön kunnat analyseras. Perspektivet gör det även möjligt att 

problematisera allt som har med kön att göra, även sådant som brukar tas för givet.
14

 

Ett genusperspektiv har valts att appliceras då kvinnor och mäns möjligheter på 

arbetsmarknaden under åren varierat samt att personligt intresse finns i frågan.   

 

Uppsatsens två frågeställningar har besvarats genom litteraturstudier. Jag väljer att 

delvis förhålla mig kritisk mot några valda källor då de kan anses föråldrade och icke 

relevanta. Dock anser jag, att de källorna ännu är användbara eftersom generella 

principer och tankar därifrån passat bra till uppsatsens frågeställningar. Detsamma 

gäller några valda rättsfall. Eftersom några rättsfall är bedömda utifrån idag obsoleta 

lagar kan även dessa anses irrelevanta. Dock gjordes där betydelsefulla bedömningar 

kring den personliga lämpligheten som idag fungerar vägledande och som på grund 

av det är av stor vikt för denna uppsats. Fördelarna med att kombinera ny och gammal 

rättspraxis och material är enligt min mening att källorna ger utrymme för en mer 

omfattad jämförelse och därmed ett mer intressant resultat.  

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra direkt diskriminering. Detta beror på att 

personlig lämplighet är något individuellt kopplat till den enskilda arbetssökaren och 

                                                        
12

 Banakar, Reza & Travers, Max, Law, Sociology and Method, i Theory and method in socio-legal 

research, Hart Publishing Limited, Oxford, 2005, s11. 
13

 Banakar, Reza & Travers, Max (2005), s 12-13.  
14

 Thurén, Britt-Marie, Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2003, s 11. 
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det enskilda fallet. Indirekt diskriminering som drabbar en grupp av människor är 

därför inte tillämpbar till vald frågeställning.  

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en överblick av ämnet, en problematisering samt framställning 

av uppsatsens syfte och valda frågeställningar. Arbetsledningsrätten är sedan det som 

beskrivs följt av en redogörelse av det internationella och nationella rättsläget. Kapitel 

4 redogör för meritvärderingen i den ordning som tillämpas i domstol varav den 

personliga lämpligheten berörs sist. Arbetsledningsrätten, rättsläget och en 

redogörelse av meritvärderingen anser jag skapar större förståelse och intresse för 

ämnet. På grund av det fördjupas de samhälleliga riskerna med begreppet personlig 

lämplighet utifrån ett genusperspektiv först längre fram i uppsatsen. Kapitel 5 handlar 

om hur organisationer skapar genus och hur det förhåller sig till den personliga 

lämpligheten och vald rättspraxis.  
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2. Arbetsledningsrätten – Den fira antagningsrätten 
 

1906 erkändes Decemberkompromissen mellan SAF och LO. Denna kom att bli en av 

de mest centrala rättsgrundsatserna inom den svenska arbetsrätten och fick därefter 

benämningen arbetsgivares § 32-befogenheter. Överenskommelsen innebar att 

arbetsgivare äger rätt att leda och fördela arbete samt fritt anta och avskeda 

arbetstagare. Inom § 32-befogenheterna ingår arbetsgivares fria antagningsrätt. Den 

grundas på tanken att likväl som en arbetstagare har rätt att fritt välja hos vem han 

eller hon vill arbeta, borde en arbetsgivare själv få avgöra vem han eller hon vill anta i 

sitt arbete samt vilka kvalifikationer en arbetstagare därmed bör äga.
15

 Genom 

begreppet personlig lämplighet ges arbetsgivare vid anställningsförfaranden möjlighet 

att, utöver formella meriter, även ta hänsyn till sådana egenskaper som genom 

rättspraxis erkänts vara personliga lämpligheter, exempelvis flexibilitet, gott 

kundbemötande, serviceanda, stresstålighet, samarbetsförmåga och ledaregenskaper.
16

 

Användandet av begreppet kan därmed ses som en del av den fria antagningsrätten.  

 

Den fria antagningsrätten har ingen individuell rättslig verkan mellan en arbetsgivare 

och arbetstagare. Den anger inga specifika tillvägagångssätt i det individuella 

rekryteringsfallet utan erkänner endast rätten att välja motpart.
17

 Däremot finns andra 

inskränkande regleringar som innebär att arbetsgivares anställningsbeslut inte kan 

klassas som helt fria. Den arbetsrättsliga utvecklingen har gått mot mer generella krav 

på saklighet i ett flertal beslut som fattas och ett tydligt steg i denna riktning är 

utvecklingen av diskrimineringslagen. Gällande diskrimineringsförbud omfattar idag 

alla de beslutsområden som faller under arbetsgivares § 32-befogenheter.
18

 Ett 

anställningsbeslut som baseras på arbetssökandes personliga lämplighet måste därför 

vara sakligt grundat för att inte misstänkas vara ett beslut hänfört till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Beslutet ska tas med hänsyn till objektivitetsprincipen.
19

 

Saklighetskravet och objektivitetsprincipen kan därmed anses stå i strid med den fria 

antagningsrätten.  

 

 

                                                        
15

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, (2016), s 28-30. 
16

 AD 2008:47 & AD 2005:69. 
17

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, (2016), s 52-53.  
18

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, (2016), s 55-56. 
19

 Nationalencyklopedin, objektivitetsprincipen, (hämtad 2016-03-11). 
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Kritik har riktats mot objektivitetsprincipen i situationer som innefattar 

arbetsledningsbeslut och rekrytering.
20

 Risker med exempelvis stela ledningar har 

påtalats. Samtidigt har dock en diskussion kring godtycklighetsprincipen förts som i 

sammanhanget kan betraktas som objektivitetsprincipens motsats.
21

 När det gäller 

frågor rörande personlig lämplighet ser jag en risk om godtyckligheten får för stort 

utrymme. Eftersom begreppet personlig lämplighet i sig kan tyckas subjektivt och 

något otydligt finns anledning att det beslut som faktiskt tas i frågan är objektivt 

säkerställt, detta eftersom ett godtyckligt beslut i för stor utsträckning kan påverkas av 

de sociala normer vi skapat i samhället. De sociala normer som kan påverka kvinnor 

och mäns möjligheter att bli bedömda rättvist vid en anställning. Kvinnor och mäns 

förhållande till olika sociala normer diskuteras mer under kapitel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20

 Göransson, Håkan, Godtycklighet eller ”godtagbara skäl” vid arbetsledningsbeslut, i Lex Ferenda – 

rättsvetenskapliga studier av forskare vid Stockholms universitet, 1. uppl., Juristförl., Stockholm, 1996, 

s 67. 
21

 Göransson, Håkan, (1996), s 67.   
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3. Rättsläget  
 

Utgångspunkten för arbetsgivare har länge varit att det råder fri antagningsrätt. 

Framförallt inom den privata sektorn där regleringar kring urvalsprocesser av 

arbetssökande varit nästintill obefintliga.
22

 Inom den offentliga sektorn reglerar lag 

om offentlig anställning (LOA) och regeringsformen (RF) att hänsyn endast ska tas 

till förtjänst och skicklighet.
23

 Till förtjänst räknas den vana som anskaffats från 

tidigare anställningar och förtjänsten förknippas vanligen med antalet tjänsteår.
24

 

Utbildning, personliga egenskaper så som prestationsförmåga och yrkesskicklighet 

samt kunskaper och erfarenheter från tidigare anställningar räknas som skicklighet 

och ska vid meritbedömning sättas främst.
25

 Skickligheten ska även sättas i relation 

till vilken typ av anställning rekryteringen gäller. Vid lika skicklighet är huvudregeln 

att förtjänsten blir avgörande. Inom offentliga myndigheter finns dock vid särskilda 

skäl enligt anställningsförordningen utrymme för undantag.
26

 Undantagen kräver 

saklig grund och kan exempelvis vara allmänna jämställdhetspolitiska mål eller 

jämställdhetsintresse.
27

  

 

Den första nationella jämställdhetslagen
28

 mellan män och kvinnor kom i slutet av 70-

talet och efter mitten av 80-talet och framåt utvecklades lagstiftningen för att öka 

jämställdheten samt förhindra diskriminering.
29

 Idag kan arbetssökande på den privata 

sektorn aldrig få en anställning med stöd av lagen, däremot kan arbetsgivare dömas 

att betala diskrimineringsersättning till arbetssökande som vid ett 

rekryteringsförfarande känner sig missgynnad eller kränkt på grund av fattat 

anställningsbeslut.
30

 Ett kommunalt anställningsbeslut kan överklagas i 

förvaltningsdomstolen och därmed upphävas.
31

 Statliga anställningsbeslut kan 

överklagas i statens överklagandenämnd som då får fatta ett nytt beslut.
32

  

                                                        
22

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, (2016), s 227-228. 
23

 Lag (1994:260) om offentlig anställning § 4, Regeringsformen (1974:152) 12 kap § 5. 
24

 Hinn, Eskil, Aspegren, Lennart & Karlson, Carl Johan, Offentlig arbetsrätt: en kommentar till 

lagreglerna om statlig och kommunal anställning, 3., uppdaterade uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2015, s 47. 
25

 Hinn, Eskil, Aspegren, Lennart & Karlson, Carl Johan, (2015), s 46. 
26

 Anställningsförordning (1994:373), § 4.  
27

 AD 2004:44, se även anställningsförordning (1994:373), § 5.  
28

 Jämställdhetslag (1979:1118). 
29

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, (2016), s 277. 
30

 Göransson, Håkan Gabinus (2013), s 65.  
31

 Kommunallag (1991:900), kap 10 § 1.  
32

 Förvaltningslag (1986:223), § 22.  
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Följande kapitel kommer redogöra för rådande diskrimineringslagstiftning, både 

internationellt och nationellt. 

3.1 Förenta Nationerna och International Labour Organization 

För att säkerställa alla mänskliga, sociala och arbetsrättsliga rättigheter startade FN 

1919 en internationell arbetstagarorganisation, ett fackligt FN-organ, The 

International Labour Organization (ILO) vars mål är att främja social rättvisa.
33

 ILO-

konventionen nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning ratificerades och tillträddes 1962 av Sverige.
34

 Konventionen definierar 

bland annat vad diskriminering är, inkluderar frågan om anställning och ger utrymme 

för undantag.
35

 Undantag får göras från diskrimineringsgrunderna om anställningens 

natur kräver vissa nödvändiga personliga kvalifikationer.
36

  

År 1946 gick Sverige med i Förenta Nationerna (FN) och 1976 trädde konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) i kraft som bland annat 

berör rätten till arbete oavsett kön.
37

 Konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor (CEDAW) trädde i kraft 1981 och är det FN-dokument 

som redogör för kvinnors starkaste rättigheter.
38

 Dokumentet bekräftar bland annat att 

kvinnor ska ha samma rättigheter som män på arbetsmarknaden.
39

  

3.2 Europarätt 

Europarätten styr många av de nationella lagar och författningar som antas och 

revideras i Sverige. Till Europarätten hör bland annat Europakonventionen om skydd 

för de människliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) utfärdad av 

Europarådet och Rättighetsstadgan
40

 som en del av EU rätten. Båda dessa rättsakter 

skapar skyldigheter och rättigheter som enskilda medborgare och företag kan åberopa 

inför domstolar och myndigheter. De skapar även riktlinjer och mål för medlemsstater 

                                                        
33

 International Labour Organization. Missions and Objectives, (hämtad 2016-01-21). 
34

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 21. 
35

 Konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Artikel 1, 

1a-b. 
36

 Konvention (nr 111), Artikel 1, 2. 
37

 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR), Artikel 2.2. Se även 

Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 19. 
38

 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). 
39

 CEDAW, Artikel 11. 
40

 Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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att sträva mot.
41

 I rättighetsstadgan står det uttryckligen att ”jämställdhet mellan 

kvinnor och män ska säkerställas på alla områden, inbegripet i fråga om anställning, 

arbete och lön”.
42

  

Utöver rättighetsstadgan grundas EU-rätten på fördrag som är bindande avtal mellan 

medlemsländerna och som anger EU:s mål och regler. Fördraget om Europeiska 

Unionen bekräftar att unionen bland annat ska bekämpa social utestängning och 

diskriminering samt främja social rättvisa och jämställdhet mellan kvinnor och män.
43

 

I fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF) bekräftas att 

Europaparlamentet och Rådet får anta bestämmelser i syfte att förbjuda all 

diskriminering på grund av kön.
44

  

Inom det arbetsrättsliga området är EU-direktiven en viktig rättskälla då de anger 

tvingande mål för varje medlemsstat att nå inom en viss tidsperiod. 

Tillvägagångssättet väljer landet själva, dock krävs att direktiven överförs till 

nationell lagstiftning om tillämpbara regler inte redan förekommer på området.
45

   

Direktiv 2006/54/EG om lika möjligheter och lika behandling, det så kallade 

Recastdirektivet, ersatte den 1 juni 2006 tidigare EU-direktiv på 

jämställdhetsområdet. Syftet var att säkerställa principen om lika möjligheter och 

likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och år 2009 skulle direktivet vara 

implementerat i nationell lagstiftning.
46

 Direktivet bekräftar att diskriminerande 

villkor och urvalskriterier inte får förekomma vid rekrytering.
47

 Det konstaterar även 

att medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis 

ska uppmuntra arbetsgivare att vidta effektiva åtgärder för att förebygga all form av 

könsdiskriminering på arbetsplatsen när det gäller tillträde till anställning.
48

  

                                                        
41

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5., [omarb. och uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s 19.  
42

 Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, Artikel 23. 
43

 Fördraget om Europeiska Unionen, Artikel 3.3.2 
44

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, Artikel 19. 
45

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s 33. 
46

 Nyström,Birgitta, (2001), s 169-175. 
47

 Direktiv 2006/54/EG om lika möjligheter och lika behandling, kapitel 3 artikel 14.1.a. 
48

 Direktiv 2006/54/EG, artikel 26.  
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3.2.1 Mål C-54/07 

EU domstolens uppgift är bland annat att ge vägledande förhandsavgöranden till 

nationella domstolar.
49

 Mål C-54/07 berör en arbetsgivare som offentligt uttalat att 

han endast vill anställa arbetstagare med inhemskt ursprung på grund av sådana 

ställda krav av sina kunder. EU domstolen konstaterade i förhandsavgörandet att ett 

sådant uttalande utgör direkt etnisk diskriminering då det starkt kan avskräcka vissa 

arbetssökande och därmed utgöra ett hinder för deras tillträde till arbetsmarknaden.
50

 

Det konstaterades även att sådana ställda krav från kunder som förkom i detta fall, 

inte utgör tillräckligt starka skäl för att rättfärdiga ett sådant offentligt uttalande av en 

arbetsgivare.  

Samma principer går att använda i fall rörande personlig lämplighet, rekrytering och 

könsdiskriminering. Vi människor har byggt upp normer kring vilka egenskaper 

mannen respektive kvinnan generellt anses äga vilket i sin tur skapat genussystem 

såväl inom som utom organisationer.
51

 Mannen beskrivs i många sammanhang som 

mer resultatinriktad, tävlingsinriktad och förnuftig än kvinnan. Samtidigt beskrivs 

kvinnan som mer kreativ, noggrann, omhändertagande samt mer mån om sina 

relationer.
52

 På grund av de könsroller och genussystem vi skapat kring hur kvinnan 

respektive mannen ska vara kan en arbetsgivare vid ett offentligt uttalande riskera att 

diskriminera. Om en arbetsgivare exempelvis vill anställa förnuftiga, resultatinriktade 

och tävlingsinriktad arbetstagare kan detta uppfattas som att arbetsgivaren främst 

söker män. Eftersöks istället kreativitet, noggrannhet och omhändertagande kan en 

föreställning om att arbetsgivaren främst söker kvinnor skapas. Är dessa egenskaper 

löst förankrade till det berörda arbetet kan det följaktligen presumeras att 

personlighetskraven är ställda på ett diskriminerande sätt. Genom att tillämpa 

principerna från mål C-54/07 kan det tolkas så att en arbetsgivare inte får ställa vissa 

könsspecifika, osakliga krav på egenskaper hos en arbetssökande eller anställa någon 

endast på grund av att kollegor, chefer eller kunder önskar personer av ett visst kön.   

                                                        
49

 Europeiska Unionen, Om EU, (hämtad 2016-02-29). 
50

 Mål C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot Firma Feryn NV, 

p 28. 
51

 Granberg, Otto, PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 8., [rev. och 

utök.] utg., Natur och kultur, Stockholm, 2011, s 307-308. 
52

 Granberg, Otto, (2001), s 307-308. 
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3.3 Nationell rätt  

 
Det första nationella steget mot en mer jämlik arbetsmarknad togs som tidigare 

nämnts 1979 då jämställdhetslagen infördes.
53

 Lagen innehöll regler kring aktiva 

åtgärder i syfte att förhindra diskriminering och 1991 blev regleringarna tvingande 

minimistandard för arbetsmarknadens parter. Då lagen reviderades 2001 ändrades 

förbudet mot könsdiskriminering till att gälla hela rekryteringsprocessen.
54

 

3.3.1 Diskrimineringslagen  

 

År 2009 infördes nu gällande diskrimineringslag.
55

 Lagens ändamål är att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.
56

 

Lagen fastslår att en arbetsgivare inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren gör 

en förfrågan om, eller söker arbete. Det fastslås även att den som i arbetsgivarens 

ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som gör en förfrågan om eller söker 

arbete, ska likställas med arbetsgivaren.
57

 Hantering av ansökningar, urval till 

anställningsintervjuer, referenstagning eller annan kontakt med tidigare arbetsgivare 

berör samtliga begreppet personlig lämplighet. Alla moment omfattas dessutom av 

diskrimineringsförbudet, oavsett om ett anställningsbeslut tas eller inte. En 

arbetssökande som inte får sökt anställning på grund av exempelvis personlig 

olämplighet kan i vissa fall åberopa diskriminering.
58

  

 

Lagens mål om att främja lika rättigheter och möjligheter består av två olika delar, 

dels diskrimineringsförbudet i arbetslivet från lagens andra kapitel, dels de aktiva 

åtgärderna från lagens tredje kapitel.
59

 De aktiva åtgärderna har en generell och 

kollektiv prägel tilldelade jämställdheten på ett brett plan. De syftar till att ge samma 

möjligheter och lika villkor i arbetslivet för grupper av kvinnor och män samt att 

bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Diskrimineringsförbuden är tilltänkta att 

                                                        
53

 Jämställdhetslag (1979:1118). 
54

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 32.  
55

 Diskrimineringslag (2008:567). 
56

 DL, kap 1, § 1. Berörda paragraf innefattar fler diskrimineringsgrunder, de ligger dock utanför 

uppsatsens fokus. 
57

 DL, kap 2.  
58

 Prop 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s 499.  
59

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 51. 
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motverka diskriminerande handlingar i individuella fall och tar sikte på att förhindra 

den eventuellt orättvisa behandlingen.
60

 

3.3.2 Direkt diskriminering  

 
Den form av diskriminering som kan kopplas till begreppet personlig lämplighet är 

direkt diskriminering som består av tre objektiva rekvisit: missgynnande, jämförbar 

situation och orsakssamband.
61

 Huvudregeln är att alla tre rekvisit är nödvändiga för 

att diskriminering ska anses föreligga och den direkta diskrimineringen kräver 

komplettering av lagens bevisbörderegel. När det gäller anställningsbeslut fungerar 

rekvisitet jämförbar situation något speciellt. För att två arbetssökande ska anses vara 

i en jämförbar situation krävs lika meriter, först när de likvärdiga meriterna är 

bekräftade ses den jämförbara situationen utifrån diskrimineringsgrunderna.
62

 För att 

könsdiskriminering ska föreligga krävs insikt hos den anklagade, saknas medvetenhet 

om personens kön räknas det inte som könsdiskriminering.
63

 En arbetsgivare kan 

dömas till diskriminering, trots att dennes avsikt inte var att diskriminera.
64

 

3.3.3 Aktiva åtgärder vid rekrytering 

 
Diskrimineringslagens tredje kapitel handlar om aktiva åtgärder. Rekrytering är en del 

av de aktiva åtgärder som åligger en arbetsgivare och är därmed något som ska syfta 

till att främja lika rättigheter och möjligheter.
65

 Vid rekrytering ska en arbetsgivare 

verka för att personer oavsett bland annat kön ges möjlighet att söka anställning.
66

 

Enligt propositionen handlar det främst om arbetsgivarens utformning av 

platsannonser men även arbetsplatsens policy i helhet. Det framgår att arbetsgivare 

kan behöva analysera hur en rekrytering ska gå till, vem som är närvarande vid 

intervjun samt hur olika meriter hos arbetssökande ska värderas.
67

 Gällande meriterna 

så bör arbetsgivare analysera hur stor vikt som ska läggas vid sökandes kunskaper och 

erfarenheter. Beroende av hur högt eller lågt meriterna värderas kan nämligen kön ha 

                                                        
60

 SOU 2010:7, ”Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt 

målinriktat arbete på tre samhällsområden”, s 65. 
61

 DL, kap 1, § 4, p 1. 
62

 Prop 2007/08:95, s 487. 
63

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 70. 
64

 AD 2004:44. 
65

 DL, kap 3, § 7-9. 
66

 DL, kap 3, § 7. 
67

 Prop 2007/08:95, s 537. 
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avgörande betydelse och påverka hur den individuella bedömningen blir.
68

 Gällande 

intervjun bör arbetsgivaren ytterligare säkra att frågorna som ställs inte innehåller 

medvetna eller omedvetna föreställningar som har samband med kön och som därmed 

kan upplevas diskriminerande.
69

  

 

En arbetsgivare bör alltså redan innan en anställning vara införstådd med vilka 

personliga egenskaper en framtida arbetstagare önskas ha för att undvika en orättvis 

meritvärdering. Intervjufrågor innehållande könsdiskriminerande föreställningar tror 

jag ofta är frågor som berör personlig lämplighet. Sådana frågor kan exempelvis vara: 

är du konflikträdd, vem är du i en grupp, tänker du med hjärna eller hjärta och var ser 

du dig själv om 5-10 år? Att arbeta aktivt med policys och tillvägagångssätt kring 

rekrytering kan därför vara ett sätt för arbetsgivare att undvika diskriminering. 

Huruvida det prioriteras och sker är dock en annan fråga. Bland en del av de rättsfall 

som studerats tas det i bedömningar hänsyn till aspekten kring arbetsgivares aktiva 

jämställdhetsarbete. Detta berörs mer under kapitel 4.  

3.3.4 Bevisbördan  

 

Bevisbördan vid direkt diskriminering åligger i första hand kärande, alltså 

arbetssökande, som vid rekryteringen behöver visa omständigheter som ger anledning 

att anta att diskriminering förkommit. Om kärande lyckas visa tillräckliga 

omständigheter skapas en presumtion om att omständigheterna har ett orsakssamband 

med exempelvis kön. Bevisbördan faller således över på svarande, alltså 

arbetsgivaren, som behöver motbevisa att omständigheterna inte haft något samband 

med kärandes könstillhörighet, detta för att inte göra sig skyldig för direkt 

könsdiskriminering.
70

 För drygt 40 år sedan skrevs det att en arbetsgivare måste 

kunna motbevisa en presumtion om könsdiskriminerande anställningsbeslut och 

samtidigt även att kraven på bevisningen bör vara högt ställda.
71

 

 

Reglerna kring bevisbördan var inför skapandet av nuvarande diskrimineringslag 

mycket omdiskuterade. Kritiker menade att regleringen varit mer fördelaktig för 

                                                        
68

 SOU 2010:7, s 179. 
69

 SOU 2010:7, s 182.  
70

 DL, kap 6, § 3. Se även prop 2007/08:95, s 561. 
71

 Prop 1978/79:175, med förslag till lag om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet m.m, s 

57. 
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arbetsgivare som vid motbevisning för diskrimineringspresumtionen haft obetydliga 

krav på sig och att motbevisningen därmed varit allt för enkel.
72

 Att AD i flertalet 

studerade fall godkänt arbetsgivares motbevis med sökandes personliga lämplighet 

kan tyckas vara ett tecken på att kritiken är befogad. Framförallt med tanke på 

subjektiviteten och osäkerheten kring begreppet. Det är därför vidare intressant att 

veta i vilken utsträckning personlig lämplighet fungerar som motbevis i 

diskrimineringsfrågan samt hur det används vid meritvärderingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
72

 Prop 2007/08:95, s 444. 
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4. Meritvärdering från rättspraxis 
 

Ett flertal av de rättsfall som nedan kommer redogöras för är visserligen bedömda 

utifrån den tidigare jämställdhetslagen. Detta innebär dock inga betydande skillnader 

rörande diskrimineringsförbudet på grund av kön vid anställningsbeslut och därmed 

inte heller någon betydande skillnad för denna uppsats. 

 

En rekrytering kan delas upp i två delar. Anställningsförfarandet där 

kvalifikationsprofiler, annonsering och cv granskning inkluderas och 

anställningsbeslutet som inkluderar meritvärdering, anställningsintervjuer och 

referenstagning. Det är främst under anställningsbeslutet den personliga lämpligheten 

får betydelse. Om en arbetssökande anser sig missgynnad med anledning av sitt kön 

vid fattat anställningsbeslut kan denne åberopa diskriminering. Vid bedömningen av 

den då eventuellt jämförbara situationen granskar Arbetsdomstolen (AD) 

kategorierna: utbildning, arbets- och yrkeserfarenhet samt personlig lämplighet.
73

 

Den personliga lämpligheten kan vara betydande redan under anställningsförfarandet 

om kravspecifikationen inkluderar specifika egenskaper som sedan ligger som grund 

för meritbedömningen och den jämförbara situationen i diskrimineringsfrågan.
74

  

4.1 Utbildning 

 
Som nämnts tidigare har den jämförbara situationen avgörande betydelse i 

diskrimineringsfrågor kopplade till rekrytering.
75

 Utbildningsmeriter är det första AD 

granskar vid jämförelsen. Det är fastställt att utbildningen ska vara relevant för de 

arbetsuppgifter som ska utföras och att utbildningsnivån inte ska vara avgörande. Rätt 

utbildning ska väga tyngre än högst utbildning.
76

  

 

I AD 1983:78 togs i bedömningen hänsyn till att kärandes utbildning, som påståtts 

vara inaktuell, visst hade betydelse för meritvärderingen. I fallet blev Hörby kommun 

anklagade för könsdiskriminering då de anställt en kvinnlig arbetssökande som enligt 

kärandes fackförbund hade sämre meriter än den man som också sökt anställning. 

Kommunen ansåg att mannens städledarutbildning saknade värde då många rutiner 

                                                        
73

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 112.  
74

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 156. 
75

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015), s 157. 
76

 AD 1983:78. 
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och system efter genomförandet av utbildningen förändrats. AD konstaterade dock att 

för stort avseende inte ska fästas vid att utbildningen till viss del var inaktuell. Istället 

ska det faktum att mannen under sin yrkesverksamma tid haft möjlighet att 

fortlöpande tillgodogöra sig de förändringar som skett beaktas. Utbildningen 

bedömdes ha genererat kunskaper som fortfarande var av betydelse för 

arbetsuppgifterna och på grund av det ansågs de två sökandes utbildningsmeriter 

likvärdiga, trots olika uppfattningar om dess aktualitet.
77

 Utbildningsmeriten kan i sig 

tyckas konkret och enkel att värdera, dock kan här finnas en problematik.  

4.1.1 Problem att värdera utbildningar 

 

Det går att skilja på formell och faktiskt kompetens. Formell kompetens förstås 

vanligtvis som en viss utbildning med tillhörande behörighetsbevis.
78

 Den kan 

betraktas som den nödvändiga nyckel som behövs för möjlighet till anställningar som 

exempelvis läkare, lärare och psykologer. Faktisk kompetens innebär på motsatt sätt 

att personen egentligen är kompetent för arbetet men saknar tillhörande 

behörighetsbevis. Till den faktiska kompetensen räknas personliga egenskaper och 

lämpligheter.
79

  

 

Vid bedömning av en arbetssökandes utbildning kan huvudregeln om rätt utbildning 

framför högst utbildning hänföras till den formella och faktiska kompetensen.
80

 Den 

formella kompetensen bör motsvara högst utbildning, vilket logiskt sett ska inkluderas 

i meritbedömningen. Det går dock att diskutera problematiken kring värderingen av 

den faktiska kompetensen som inte alltid kan dokumenteras eller bevisas. Risk finns 

att arbetssökande med avsaknad av formell kompetens och exakt på pappret rätt 

utbildning, men med god faktisk kompetens och sammanfattningsvis goda 

utbildningsmeriter, ges små möjligheter om bedömningen sker endast utifrån 

utbildningskriteriet utan möjlighet till intervju och beaktande av personlig lämplighet. 

I fall AD 1983:78 tog dock domstolen hänsyn till omständigheter som inte var direkt 

kopplade till utbildning och formell kompetens så som den faktiska kompetensen 

förvärvad genom erfarenhet. För AD med gedigen erfarenhet kan ett sådant 

hänsynstagande vara självklart och enkelt, dock väljer jag att ifrågasätta arbetsgivares 

                                                        
77

 AD 1983:78. 
78

 Granberg, Otto, (2011), s 516-517.  
79

 Granberg, Otto, (2011), s 517.  
80

 Huvudregeln från AD 1983:78. 
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förmåga och vilja till det. Om det exempelvis inför anställningen fanns en önskan om 

ett visst kön kan den formella kompetensen hos sökande med ”rätt” kön bli 

utslagsgivande trots att annan sökande fast med ”fel” kön har likvärdiga faktiska, men 

mer svårmätta kompetenser. 

Med hjälp av begreppet personlig lämplighet tror jag att en arbetssökandes faktiska 

kompetens kan öka och komplettera den eventuellt bristande formella kompetensen 

vilket kan vara till fördel för en del arbetssökande. Genom möjligheten att se till den 

faktiska kompetensen ges även arbetsgivare friare händer att själva välja, förutsatt att 

arbetssökande har den grundläggande kompetens som behövs. 

4.2 Arbets- och yrkeserfarenhet 

 
Den andra aspekten Arbetsdomstolen granskar är arbets- och yrkeserfarenhet. Liksom 

värderingen av utbildning ges även här kvalitet företräde framför kvantitet. Detta 

innebär att antalet års yrkeserfarenhet har mindre betydelse om kvalitén på det utförda 

arbetet under dessa år var bristfällig. På motsvarande vis kan färre antal 

yrkesverksamma år värderas högt om kvalitet på det utförda arbetet anses bra. Rätt 

yrkeserfarenhet väger tyngre än längst yrkeserfarenhet.
81

 Bredden på erfarenheterna 

har även visats betydande.
82

 

 

I AD 2004:44 blev Polismyndigheten anklagad för könsdiskriminering vid 

tillsättandet av en ny utredningschef. En kvinnlig arbetssökande kände sig 

missgynnad då hon ansåg sig ha bättre meriter än den man som erbjöds anställning. I 

bedömningen konstaterar AD att arbetets innehåll, utförande samt uppfattningen av 

arbetsinsatsen av kollegor och överordnade ska beaktas vid bedömningen av kvalitén 

på arbets- och yrkeserfarenheterna. AD erkänner att bedömningen av arbetsinsatsen 

från kollegor och överordnade till viss del sammanfaller med bedömningen av den 

personliga lämpligheten men ansåg ändå att vissa aspekter var värda att lyfta fram. I 

fallet fastställdes att kvinnan hade något bättre meriter vad gäller utbildning samt ca 

14 års längre arbets- och yrkeserfarenheter än mannen. Dock angav mannens tidigare 

kollegor och överordnade fördelaktigare vitsord. En av kvinnans referenser beskrev 

hennes arbete med gott resultat medan två andra yttrade tveksamma arbetsinsatser, 

dock med en på senare tid positiv utveckling. Samma referenser beskrev mannen med 
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mycket framgångsrik arbetsinsats, sällsynt begåvad, mycket kunnig och rutinerad 

samt hög kvalitet. Vitsorden resulterade i att AD bedömde de sammantagna 

erfarenheterna som nära nog likvärdiga. Utslagsgivande i fallet blev således de 

personliga egenskaperna och AD dömde till Polismyndighetens fördel. Kvinnan hade 

inte blivit utsatt för könsdiskriminering.
83

  

 

Referensers uppfattning kan kopplas samman med hur kvinnor och mäns kompetenser 

uppfattas. Studier har visat en förekommande uppfattning om att kvinnor inte 

uppmärksammas utifrån de kvalifikationer de har.
84

 Kvinnor besitter i många fall den 

kompetens som faktiskt behövs, de behöver däremot arbeta hårdare än män för att 

synliggöra sina resultat.
85

 Från ovan nämnda fall var det samma referenser som angav 

positiva vitsord om mannen och något sämre vitsord om kvinnan.
86

 En möjlig 

förklaring till detta kan vara just att kvinnor måste prestera mer för att betraktas lika 

med männen trots att prestationen i sig faktiskt kan vara likvärd eller till och med 

bättre. Studier med liknande resultat gjordes och uppmärksammades även för drygt 20 

år sedan.
87

 Trots det syns tecken på en oförändrad situation än idag. 

 

Ytterligare tolkning av ovan anförda fall kan vara att 14 års längre arbetserfarenhet 

innebär nära nog likvärdighet om jämförelsepersonen har fler goda vitsord kring 

arbetsinsatsen.
88

 I en sådan bedömning kan hänsynstagandet till referenserna och 

vikten av dess vitsord i bedömningen ifrågasättas. Från annan rättspraxis har 3 års 

kortare yrkeserfarenhet med krav på tillhörande behörighetsbevis vägts upp med 

annan relevant arbetserfarenhet utan ställda behörighetskrav.
89

 Vad som skiljer de två 

rättsfallen åt är att domstolen i det första fallet vägt upp den kortare erfarenheten med 

andra personers vitsord. I det andra fallet har erfarenheten istället vägts upp med 

annan dokumenterad och relevant arbetserfarenhet. Naturligtvis finns det fördelar och 

nackdelar med de båda tillvägagångssätten. För unga i karriären är det av avgörande 

betydelse att antalet års erfarenhet inte är det utslagsgivande samt att annan relevant 
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erfarenhet kan tillgodoräknas. När skillnaderna mellan sökandes antal 

yrkesverksamma år blir allt för stor och erfarenheterna istället vägs upp med andra 

personers vitsord ser jag dock att utrymmet för subjektivitet blir allt för stort. Tidigare 

vitsord och referenser diskuteras mer under kapitel 4.3.1. 

 

När arbetstiden ska beräknas har AD konstaterat att en del aspekter bör tas hänsyn till. 

Lovlig frånvaro, olovlig frånvaro, frånvaro på grund av studier och deltidsarbete ska 

beaktas när man jämför två personers arbets- och yrkeserfarenheter.
90

 Det är inte 

säkert att aspekterna nämnvärt förändrar bilden, men då man vid en jämförelse i 

Arbetsdomstolen berör andra aspekter på detaljnivå kan även dessa faktorer spela roll. 

4.2.1 Sjukskrivningars påverkan 

 

När arbets- och yrkeserfarenhet bedöms går kvalitét före kvantitet. Rätt och bred 

erfarenhet väger tyngst och aspekter kring detta kan analyseras utifrån ett 

genusperspektiv.
91

 Sjukskrivningar inom alla yrken och yrkesgrupper är högre för 

kvinnor än män, vilket således innebär att kvinnor har högre frånvaro på 

arbetsplatsen.
92

 Då rättspraxis ger kvalitén företräde framför kvantiteten ges kvinnor 

ur sjukskrivningssynpunkten inte sämre möjlighet att vid en meritvärdering bedömas 

rättvist. Däremot går det att ifrågasätta hur frånvaron påverkar kvalitén på det utförda 

arbetet och om kvinnor, på grund av sin högre frånvaro, ges mindre 

utvecklingsmöjligheter på den befintliga arbetsplatsen. Är så fallet, kommer den 

bedömningen som görs av erfarenheterna i slutändan förmodligen ändå vara mindre 

fördelaktig för kvinnan. Vid sådana fall ser jag en fördel med att i meritvärderingen 

kunna ta hänsyn till den personliga lämpligheten. På så vis kan en arbetsgivare, i led 

med arbetsledningsrätten, exempelvis välja den erfarna arbetssökaren med något 

bättre personlig lämplighet än den arbetssökaren som visade sig ha mest erfarenhet. 

På så vis får även arbetssökaren möjlighet att under en intervju, påvisa att han eller 

hon har de kvalifikationer som krävs trots att de sammanslagna erfarenheterna är 

något vaga.  
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4.2.2 Föräldraledighetens påverkan  

 

Annan frånvaro som kan komma att påverka bedömningen av en arbetstagares 

arbetsinsats är föräldraledigheten som av naturliga skäl påverkar kvinnan mer än 

mannen. Kvinnor och män blir under karriären bedömda på olika vis, något som 

upplevs attraktivt hos en man kan blir mindre värdefullt och lockande hos en 

kvinna.
93

 Ett exempel på ett sådant mått är föräldraledigheten. När en manlig 

arbetstagare skaffar familj ses detta som ett tecken på att han stadgar sig och tar 

ansvar, något positivt. När kvinnan däremot befinner sig i samma situation finns risk 

att hon inte längre betraktas som en i gänget och att hennes kommande frånvaro blir 

hennes problem, inte arbetsgivarens.
94

 Uppfattningen kring personers övergripande 

lämpligheter och egenskaper kan således betraktas olika utifrån dess kön, trots att det 

är samma faktorer som bedöms. Visar det sig att en kvinna exempelvis endast vill ta 

ut minimikravet av föräldraledigheten till förmån för sin karriär är detta antagligen 

något en arbetsgivare, på grund av samhällets sociala normer, inte förväntat sig. Ett 

tecken på att kvinnor på ett klart och uttalat sätt måste göra sig mer tillgängliga för sin 

karriär.
95

 Möjligtvis även ett tecken på den föreställning som finns om att kvinnor på 

grund av sina biologiska förutsättningar, kan uppfattas vara tillfälliga besökare i 

arbetslivet.
96

  

 

Arbetstagarens kön kan alltså påverka det synsätt kollegor och framförallt 

arbetsgivare har kring föräldraledighet och föräldraledigheten kan i sin tur få 

betydelse vid en meritvärdering längre fram i karriären. Väljer arbetstagare att ta ut 

stora delar av föräldraledigheten innebär detta frånvaro från arbetsplatsen, vilket 

precis som i fallet med sjukskrivningar, kan påverka de utvecklingsmöjligheter som 

ges i arbetet. De utvecklingsmöjligheter som vid en senare meritvärdering kan 

påverka de sammanställda arbets- och yrkeserfarenheterna. Då kvinnor historiskt sett 

tagit ut större delar av föräldraledigheten anser jag att kvinnor utifrån denna aspekt, 

påverkats negativt i förhållande till männen.  

 

                                                        
93

 Fura-Sandström, Elisabet, Juridisk Tidsskrift nr 4 2001/02, Kvinna och framgångsrik jurist – en 

omöjlig ekvation?, (hämtad 2016-02-29), s 978. 
94

 Fura-Sandström, Elisabet, (2001/02), s 978. 
95

 SOU 2014:30, s 95.  
96

 Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska 

kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Iustus, Diss. Lund : Univ.,Uppsala, 

1999, s 352.  



 22 

Från tidigare nämnt fall bedömdes mannens 14 års kortare arbetserfarenhet som nära 

nog likvärdig kvinnans.
97

 Kvinnans vitsord om arbetsinsatsen var sämre än mannens. 

Detta kan självklart bero på att mannen, precis som domstolen dömde, faktiskt var 

bättre lämpad för den aktuella tjänsten. Men det utesluter inte det tänkbara scenariot 

att uppfattningen om kvinnans arbetsinsatser kan ha blivit sämre på grund av en 

eventuellt högre frånvaro och om frånvaron i sin tur berodde på graviditet och 

föräldraledighet kvarstår faktumet att kvinnor generellt hamnar i en mindre förmånlig 

position.  

4.3 Personliga egenskaper  

 
Att värdera personliga egenskaper kan innebära en del svårigheter. Vad som anses 

falla inom begreppet varierar beroende på vilken anställning och vilka arbetsuppgifter 

rekryteringen omfattar. Det finns inga självklara rätt eller fel. Flexibilitet, gott 

kundbemötande, serviceanda, stresstålighet, samarbetsförmåga samt rätt 

ledaregenskaper är sådant som AD tidigare klassificerat som personliga lämpligheter 

och är därmed delar av den vägledning som finns kring begreppet idag.
98

 Hur en 

arbetsgivare anskaffat kännedom kring en arbetssökandes personliga lämplighet har 

visats betydande. Från rättspraxis är det fastställt att uppfattningen kring någons 

personliga lämplighet blir synnerligen bristfällig om underlaget grundats endast på 

intervjuer. Att inte komplettera och jämföra ens egen uppfattning med andras genom 

referenstagning kan leda till ett vagt och subjektivt underlag.
99

 Att dra slutsatser 

endast genom att ta del av en meritförteckning har genom Arbetsdomstolens praxis 

även bekräftats vara svårt.
100

  

4.3.1 Referensernas betydelse   

 
I fall AD 2010:91 anser en kvinnlig arbetssökande sig missgynnad då hon inte tagits 

ut till intervju för ett arbete som jobbcoach som hon ansåg sig ha tillräckliga meriter 

och kvalifikationer för.
101

 AD konstaterade att kvinnan var bättre meriterad vad gäller 

efterfrågad utbildning och arbetserfarenhet än de andra kandidater som blev uttagna 

till intervju var. Svarande hävdade att kvinnan inte togs ut till intervju då hon inte 
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bedömdes vara personligt lämplig. I domen konstateras att normalsättet att insamla 

uppgifter om en arbetssökandes personliga lämplighet är genom direktkontakt eller 

referenser från tidigare relevanta personer med personlig kännedom om sökande.
102

 

Det är även från tidigare domar fastställt att bedömningen inte får grundas på 

subjektivt betonade bedömningar, löst grundade uppgifter eller vara uppgifter från 

personer som saknar förstahandskunskap om den sökande. Bedömningen måste vara 

förklarlig och förståelig.
103

 I fallet bedömde AD att svarande inte insamlat uppgifterna 

på ett korrekt sätt då uppgifterna grundades på ett kort internt samtal med två personer 

vars erfarenheter av kvinnan var begränsade och vilkas bedömning inte grundades på 

referenstagning eller intervju för den aktuella tjänsten. I och med det hade svarande 

inte uppfyllt de krav som bör ställas på en arbetsgivare i sådana sammanhang. AD 

ansåg således att kvinnan diskriminerats. I fallet konstaterar AD även att 

observationer som arbetsgivaren själv gör vid en intervju bör vara av stor betydelse.
104

  

4.3.1.1 Dåligt underbyggda andrahandsuppgifter 

 
I fall AD 1981:169 dömdes Uppland Väsbys kommun för könsdiskriminering i led 

med dåvarande jämställdhetslag, detta i samband med ett rekryteringsförlopp.
105

 

Kommunen valde att anställa en manlig kommunalsekreterare framför en kvinnlig 

och menade att beslutet berodde på sökandes personliga lämplighet. Under 

utredningen kom AD fram till att det inte fanns sakliga grunder för svarandes beslut. 

Arbetsgivaren hade i fallet insamlat uppgifter om kvinnans personliga lämplighet 

genom två fackliga företrädare som aldrig arbetat direkt under kvinnan. De ansåg sig 

trots det känna kvinnan som person, delvis genom uppgifter lämnade av 

fackförbundets medlemmar. Dessa ansåg AD vara dåligt underbyggda 

andrahandsuppgifter som fick för stort värde i bedömningen. De andra positiva och 

fördelaktiga referenser som tillkommit arbetsgivaren från personer som arbetat direkt 

under eller över kvinnan skulle beaktats mer. Bedömningen av referenserna hade inte 

genomförts på ett korrekt sätt och AD konstaterade vidare att om en arbetsgivare ska 

grunda beslut på personlig lämplighet krävs stark och tillförlitlig bevisning. Bevis om 

sökandes personliga lämplighet får inte endast grundas på rykten från personer som 

har begränsad personlig kännedom om sökanden. I nämnt fall var den aktuella 
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befattningsnivån samt lönesättningen därtill starkt överrepresenterad av män. Något 

aktivt jämställdhetsarbete drevs inte av kommunen.
106

 Detta kan ifrågasättas då 

diskrimineringslagen ställer sådana krav på arbetsgivare. Redovisat fall och fällande 

dom bekräftar dock kommunens bristande jämställdhetsarbete. 

4.3.1.2 Teoretiska risker med referenser 

 
Utöver de brister som påvisats från rättspraxis finns ytterligare teoretiska problem 

med referenstagning. Forskare har ifrågasatt referensernas prognosförmåga och menar 

att det finns risk för både subjektivitet och selektivitet.
107

 Den arbetssökande gör för 

det första ett eget, troligen strategiskt val av referens genom att ange de personer som 

förväntas kunna ge positiva vitsord om arbetsinsatsen. För det andra väljer 

arbetssökande inte nödvändigtvis sin nuvarande chef som referens då risk finns att 

verka illojal mot denne. På så vis kan annan vald referens vara föråldrad och av 

mindre värde.
108

 En tredje risk med referenser är deras relation och bakomliggande 

motiv till arbetssökande. Uppfattas tidigare arbetsinsats som misslyckad kan 

referensen exempelvis vilja hjälpa denne att komma vidare genom att ange goda 

vitsord. På motsvarande sätt kan medvetna negativa vitsord hjälpa referenser att 

behålla goda medarbetare och förhindra dessa från att få anställning hos annan 

arbetsgivare.
109

 

 

Den ena risk som precis nämnts, med arbetssökande som gör strategiska val av 

referenser, har arbetsgivare från tidigare rättspraxis undgått. I fallet tog arbetsgivaren 

informell kontakt med andra personer som hade kännedom om sökande för att få en 

allsidig bild. 
110

 Detta tillvägagångssätt kan diskuteras. Utifrån arbetsgivarens 

synpunkt kan detta vara ett bra sätt att få tillförlitlig och opartisk information om en 

arbetssökande. Dock har annan rättspraxis i efterhand fastställt att informationen som 

insamlas ska grundas på referenstagning eller intervju för den aktuella tjänsten.
111

 

Därför kan tillvägagångssättet kring de informella kontakterna ifrågasättas. De 

informella kontakterna fungerar i för sig som vilken annan angiven referens som helst 
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och kan därmed bidra till ett bredare bedömningsunderlag för en arbetsgivare. Dock 

bör en arbetsgivare säkerställa att den referenstagning som sker med informella 

kontakter görs på ett icke-diskriminerande sätt och på samma sätt som med resterande 

angivna referenser. Annars ser jag svårighet med att rättvist kunna värdera de olika 

referensernas vitsord. Samtidigt kan det ur arbetstagarens synpunkt finnas negativa 

aspekter med ett sådant tillvägagångssätt. Integritetsskydd, dispyter på tidigare 

arbetsplatser eller liknande kan vara orsaker till varför sådana informella kontakter i 

samband med en rekrytering kan ifrågasättas. Arbetsdomstolen har tidigare 

konstaterat att det är viktigt att respektera anställdas personliga integritet.
112

 

 

Andra svårigheter jag tror finns vid framförallt chefstillsättning är mäns oförmåga att 

se kvinnor. Undersökningar har visat att en genomgående uppfattning är att en del 

män inte ser kvinnors kompetens, att de inte ser kvinnor som kompetenta nog för 

chefskap.
113

 De har en viss föreställning om hur kvinnor som chefer generellt är. 

Denna uppfattning visas i undersökningar 20 år senare fortfarande existera. Kvinnliga 

företagsledare känner än idag igen fenomenet då män väljer män.
114

 Varför fenomenet 

kvarstår tror de flesta beror på tryggheten i det och den mindre chansning som tas då 

någon som liknar en själv anställs.
115

 Undersökningen visar även att externa 

förändringsaktörer förklarar kvinnors exkludering från högre befattningar med att 

män väljer män.
116

 Om denna generella uppfattning genomsyras ser jag en risk då 

manliga referenser, trots god uppfattning om arbetstagares arbetsinsats, fortfarande 

har svårt att se kvinnor i en chefsposition. De vitsord som ges kan därför gå i led med 

en mycket god arbetsinsats men kanske aldrig uppfattas som rekommendationer för 

en högre befattning. Har personen som tar emot referenserna också en generell 

föreställning om hur kvinnor är som chefer bekräftas föreställningarna av varandra, 

detta till kvinnors allmänna nackdel. Jag är övertygad om att alla män inte har denna 

uppfattning om kvinnor och att föreställningarna utvecklats positivt de senaste åren. 

När undersökningar gjorda 2014 till stor del visar samma resultat som 1994 finner jag 

dock anledning att fortfarande tvivla på utvecklingen. Mäns oförmåga att se kvinnors 
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kompetens kan även få avgörande betydelse vid intervjutillfällen. Detta diskuteras 

mer under kapitel 4.3.3. 

4.3.2 Preferensdiskriminering   

 
Ekonomer som studerat diskrimineringsområdet skiljer på två typer av 

diskriminering, preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. 

Preferensdiskriminering sker då en arbetsgivare agerar efter sin subjektiva tanke och 

smak.
117

 Om arbetsgivare ogillar en viss grupp av människor och fattar 

arbetsledningsbeslut baserat på dessa föreställningar uppstår preferensdiskriminering. 

Val baseras på de individuella tankar och åsikter som finns om en viss grupp av 

människor.
118

 Preferensdiskriminering föreligger även då arbetsgivare fattar 

diskriminerande beslut på grund av kunder och andra anställdas föreställningar. 

Diskrimineringsgrunden för preferensdiskriminering ligger vanligtvis hos vissa 

etniska grupper, men förekommer även på grund av kön.
119

  

 

I tidigare nämnt EU-fall föreligger preferensdiskriminering.
120

 Arbetsgivaren 

motiverade där sitt uttalande om att inte anställa personer med annat etniskt ursprung 

med att företagets kunder ställde sådana krav på dem som leverantörer. Kundernas 

föreställningar om en viss grupp av människor påverkade i fallet arbetsgivaren och 

ledde till en situation med preferensdiskriminering. Trots att situationen inte rörde ett 

fattat beslut eller en faktisk handling konstaterade domstolen att arbetsgivaren var den 

person som gjort sig skyldig för diskriminering. Ett sådant uttalande accepteras inte. 

4.3.3 Intervjuns betydelse  

 
Vid rekryteringsförfaranden finns risk för preferensdiskriminering, framförallt vid 

intervjutillfället och anställningsbeslutet. Under intervjun kan arbetsgivares 

uppfattning om arbetssökande variera baserat på föreställningar som funnits inför 

intervjun. Föreställningarna kan då bli vägledande under samtalets gång och den 

information som ges tolkas på så vis att den förstärker den uppfattning som redan 
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finns.
121

 Det som främst tolkas och analyseras under intervjun är den faktiska 

kompetensen som kopplas till personliga egenskaper och lämpligheter.
122

 Om 

intervjuaren har en positiv inställning kommer samtalet troligtvis leda till att 

arbetssökande känner sig uppmuntrad, bekräftad och trygg. Samtidigt kommer 

omedvetet den positiva information sökande ger lyftas fram och den negativa sållas 

bort. På motsvarande vis kommer troligtvis ett samtal med inledningsvis negativa 

föreställningar få arbetssökande att känna sig mindre trygg och uppmuntrad. 

Informationen som ges tolkas på motsatt, negativt vis.
123

 Detta kan ge ett missvisande 

intervjuunderlag och leda till en form av preferensdiskriminering där tidigare 

föreställningar påverkar det anställningsbeslut som tas. Intervjusituationen kan även 

kopplas till det som tidigare nämnts om en del mäns oförmåga att se kvinnors 

kompetens och kvinnor som chefer.
124

 Visar det sig att en manlig intervjuare har svårt 

att se en arbetssökande kvinna i en chefsposition kommer troligtvis den information 

kvinnan ger tolkas på så vis att den förstärker den föreställning som redan finns, att 

hon inte är kompetent nog för chefskap. Intervjudeltagarna är därför av stor betydelse 

och detta diskuteras mer under kapitel 4.3.3.1.  

 

Enligt rättspraxis kan bedömningsunderlaget från intervjuer bli otillförlitligt om det 

visar sig att arbetssökande inte kommit till sin rätt under intervjun. Detta oavsett om 

arbetssökande eller intervjuaren är den bakomliggande orsaken till det. Domstolen 

konstaterar att en arbetssökande kan ha blivit missförstådd och att intervjuaren kan ha 

haft förutfattade meningar som inte är acceptabla i sammanhanget.
125

 Rättspraxis 

konstaterar även att det intryck en arbetssökande gör under en intervju utan tvekan 

ska vägas in i bedömningen av de personliga egenskaperna förutsatt att intervjun 

genomförts på ett korrekt sätt.
126

  

 

Då AD erkänner att arbetsgivarens egen uppfattning från intervjun ska vara av stor 

betydelse anser jag att arbetsledningsrätten bekräftas. Eftersom den svenska 
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arbetsrätten innehåller mycket begränsningar kring arbetsgivarens möjligheter att säga 

upp och avskeda arbetstagare
127

 ger ett sådant bekräftande arbetsgivaren möjlighet att 

göra ett noggrant val inför tillsättandet av ny arbetskraft. 

4.3.3.1 Deltagare under intervjun  

 
Då intervjun erkänts stort värde finns anledning för arbetsgivare att rikta fokus dit. 

Detta för att undvika diskriminerande anställningsbeslut samt arbeta mot den 

övergripande jämställdheten på arbetsplatsen. Studier har visat att mellanchefers 

möjligheter att påverka jämställdheten är stor.
128

 Det är samtidigt bekräftat att 

arbetsgivare har en betydande roll då de har möjlighet att påverka på många olika 

vis.
129

 Därför vill jag lyfta fram valet av representanter till anställningsintervjuer samt 

deras betydelse.
130

 Genom att alltid ha minst en kvinnlig representant närvarande tror 

jag att uppfattningen kring sökandes kompetenser ges bredare perspektiv. Varieras det 

dessutom mellan arbetsgivare, mellanchefer, kvinnor och män som intervjuare tror jag 

att ytterligare ett steg mot en rättvisare bedömning som går i led med 

jämställdhetsarbetet tas. Dessa tankar bekräftas av tidigare rättspraxis som konstaterat 

att bedömningen av en anställningsintervju måste vara objektiv och göras med 

noggrannhet. Värdet bekräftas bli högre då personer med olika bakgrunder närvarar 

då detta möjliggör en jämförelse mellan olika intryck.
131

  

 

Från AD 1993:49 är det bekräftat att anställningsbeslut som grundas på 

arbetssökandes personliga lämplighet inte bör tas utan att insamla referenser. I två av 

de studerade AD-fallen hölls istället inga intervjuer och jag väljer att ifrågasätta valda 

tillvägagångssätt.
132

 Referenserna bekräftas nödvändiga för att säkerställa objektivitet. 

Då endast referenser tas, ges visserligen underlaget högre objektivitet än vid endast 

intervjuer. Dock kan poängen med kombinationen anses vara att komplettera och 

jämföra andras uppfattningar med ens egna, därför anser jag att intervjuns värde inte 

bör förminskas.  
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4.3.4 Vid högre befattning spelar skickligheten större roll? 

 

Det har genom åren varit känt att skickligheten, som erkänts störst värde vid 

meritbedömningen, varit mer betydande vid tillsättandet av högre tjänster och arbeten 

som innebär stor självständighet.
133

 Då personlig lämplighet erkänts vara en del av 

skickligheten får den därmed större betydelse vid högre tjänster. De mest 

inflytelserika chefspositionerna har länge varit präglade av män och år 2012 var 71 % 

av cheferna inom den privata sektorn män.
134

 Bland vissa av dessa chefspositioner har 

tecken på homogenitet och likformighet visats som innebär att män väljer män, 

speciellt de som är på ett visst sätt och har ett visst beteende.
135

 Utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv syns härmed en del risker. 

 

När anställningsbeslut grundas på sökandes personliga lämplighet är frågan kring 

vems uppfattning det är som avgör befogad. Är besluten om en persons lämplighet 

subjektiva eller säkerställs i alla fall objektivitet? Är situationen exempelvis sådan att 

ett beslut är subjektivt och bedömningen görs av en man finns risk att kvinnors 

möjligheter påverkas då en del män tendera att välja någon som liknar sig själv. 

Fortsätter de män som de tidigare gjort, att fatta anställningsbeslut efter de normer de 

tidigare använt och utifrån de uppfattningar de har om hur män och kvinnor är, finns 

risk att mönstret med få kvinnor på chefspositioner fortsätter. Detta kan även kopplas 

samman med vad som tidigare konstaterats, att uppfattningarna kring kvinnors 

kompetens förändrats långsamt de senaste 20 åren.
136

 Jag tror, att om kompetenta och 

kvalificerade kvinnor ges möjlighet till högre tjänster, eller möjlighet att påverka en 

organisations anställningsbeslut, kan detta resultera i ökad jämställdhet och ökat 

objektivitetstänk inom hela organisationen.  

 

Det finns idag olika förklaringar till varför kvinnor saknas på chefspositioner och 

några av dessa förklaringar är organisationers struktur, kultur, maktrelationer och 

sociala normer.
137

 Detta fördjupas mer under kapitel 5.  

 

                                                        
133

 Regeringens proposition 1985/86:116, om meritvärdering i statlig tjänst m.m, p 2, bakgrund. 
134

 Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2014, 2014, s 102.  
135

 SOU 1994:3, s 25 & SOU 2014:80, s 36. 
136

 SOU 2014:80, s 36. 
137

 SOU 1994:3, s 18. 



 30 

4.3.5 De aktiva åtgärdernas betydelse  

 
I tidigare nämnt fall konstaterade AD att de personliga egenskaperna vid 

meritvärderingen för den aktuella chefsbefattningen fick anses väga tyngst.
138

 Därmed 

fick utbildning samt arbets- och yrkeserfarenheterna mindre betydelse trots att 

avseende ska fästas vid sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet.
139

 Vad som 

är intressant att belysa från fallet är polismyndighetens aktiva jämställdhetsarbete. 

Myndigheten framförde i domen att de aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor, dock 

ansåg två skiljaktiga ledarmöten att så inte var fallet.
140

 Skyldigheterna för att aktivt 

arbeta för en jämställd arbetsplats kan följaktligen diskuteras.  

 

Som tidigare nämnts syftar de aktiva åtgärderna till att främja jämställdheten på ett 

generellt plan medan diskrimineringsförbudet gäller i det individuella fallet.
141

 Den 

enstaka anställning som var aktuell i nämnt fall kan därför, i förhållande till det 

generella jämställdhetsarbetet, tyckas betydelselös. I anställningsfrågan är ju 

diskrimineringsförbudet mer tillämpbart. Undantas dock flertalet av arbetsgivarens 

anställningsbeslut från de aktiva åtgärderna och jämställdhetsarbetet går det att 

ifrågasätta effektiviteten av lagens uppbyggnad. Då propositionen erkänner att 

arbetsgivare, som en aktiv åtgärd, bör analysera hur en rekrytering ska gå till och 

vilka meriter som ska värderas bör efterlevnaden av dessa skyldigheter även sättas i 

förhållande till de faktiska anställningsbeslut som tas.
142

 Genusforskare har poängterat 

vikten av det aktiva jämställdhetsarbetet och menar att det behövs. De lyfter dock 

samtidigt fram att organisationers medvetenhet kring problemet är nödvändig. 

Organisationer måste förstå att ojämställdhet återskapas hos dem, genom de olika 

beslut de tar i den dagliga verksamheten.
143

 Utan självinsikt kring problemet kommer 

troligtvis olikheterna bestå. Kritiker menar att om faktiskt diskriminerande beslut som 

styrs av ”självklara” värderingar, normer och föreställningar fortsätter att rättfärdigas 

fortsätter vi också att osynligt skydda manssamhället och tillåta en strukturell 

könsdiskriminering.
144
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5. Organisationer skapar genus 
 
Genus skapas överallt i den dagliga interaktionen mellan människor, såväl inom 

organisationer som utom. När olikheter mellan könen skapas formas genus och män 

tillskrivs en överordning vilket placerar kvinnor i underläge.
145

 När människan skapar 

olikheter baseras dessa på föreställningar som tidigare funnits om hur något ska vara. 

Kvinnor och män förväntas från början vara olika, de formas där efter och åsikter 

kring vad som senare anses kvinnligt och manligt styr det sociala samspelet mellan 

könen i samhället.
146

 De sociala normer som sedan skapar genus.
147

  

Det talas om ett könsneutralt manligt perspektiv där mannen står för normen och 

kvinnan blir det avvikande.
148

 Detta upplevs från mitt håll skrämmande. När forskare 

exempelvis vill ta reda på hur kvinnor är som ledare görs oundvikligen en jämförelse 

med mannen.
149

 Den vita, heterosexuella mannen blir normen. Han som vid 

jämförelsen blir ideal för andra anställda.
150

 Hur kvinnan faktiskt är som ledare 

kommer vi genom en sådan jämförelse få begränsad kunskap kring, det vi där emot 

kommer få reda på är om kvinnan är lik eller olik mannen. Vid en jämförelse mellan 

könen finns ofta en uppfattning om att kvinnor inte är tillräckligt auktoritära för att 

vara chefer. Denna uppfattning har dock visats förändras när kvinnan väl fått 

möjlighet till en chefsbefattning. Då kan hon nämligen istället upplevas som för 

auktoritär, för hård samt manhaftig med bristande kvinnlighet.
151

  

Tendenser av ovan nämnda syns även i rättspraxis. Från tidigare nämnt fall redogör 

två av den diskriminerade kvinnans referenser att de upplever henne som överlägsen, 

kantig, stel, auktoritär samt svår att samarbeta med och ovillig att kompromissa 

med.
152

 Dessa referenser åberopades av svarande, som också visats föra ett bristande 

aktivt jämställdhetsarbete samt ha en överrepresentation av män på den utlysta 

tjänsten. Referensernas framställningar av kvinnan i fallet påverkades möjligtvis av de 

sociala normer som anger hur kvinnor och män ska vara samt av det genusfack hon 
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ansågs tillhöra. Då kvinnan antagligen avvek från de sociala normer referenserna 

känner sig trygga med och är vana vid tror jag att uppfattningen blev mer negativ. 

Från annan rättspraxis som berör en chefstillsättning yttrar två manliga referenser att 

kvinnan, som i slutändan inte bedömdes vara diskriminerad, inte hade de 

ledaregenskaper som krävdes.
153

 Hon ansågs dessutom kunna få det svårt att få gehör 

hos sina underlydande. Mannen som fick anställning beskrevs på motsvarande sätt 

med stort kurage och hög arbetskapacitet. 

I exemplen syns tecken på att människan skapar genus på arbetsplatsen. Den första 

kvinnan beskrivs med typiska manliga egenskaper som på grund av det faktum att de 

beskriver en kvinna, istället får en negativ innebörd. Den andra kvinnan sätts 

antagligen i relation till mannen och har på grund av det inte de ledaregenskaper som 

krävs. Mannens manliga egenskaper dock, uppfattas positivt då de beskrivs i 

förhållande till den man han faktiskt är. Genom sådana beskrivningar, uppfattningar 

och yttranden fortsätter vi att acceptera mannen som norm, att skapa strukturer och 

även skapa genus.
154

 Strukturer får oss att känna trygghet och när strukturer följs 

märks de inte av, om någon däremot skulle gå emot dem märks det tydligt.  

Tidigare studier visar på att kvinnoyrken traditionellt värderas lågt och manliga yrken 

högt.
155

 Tendenser av detta syntes i det så kallade Barnmorskemålet där kvinnan i sitt 

typiska kvinnliga arbete fick sämre ersättning än den motsvarande mannen i sitt 

typiska manliga yrke.
156

 Kvinnan som på grund av situationen kände sig 

diskriminerad beskrevs då som manhaftig, hon ansågs ställa för höga krav och 

framstod på grund av det tro sig ha det mest viktiga och krävande arbetet.
157

 Åter igen 

bedömdes kvinnan utifrån sociala normer, utifrån det underläge hon förväntas befinna 

sig i och när kvinnan inte följde strömmen och stack ut, yttrades en situation där 

kvinnans kön satte gränser för hur hon fick anses uppföra sig.
158

  

Rekryterare, referenser, intervjuare och arbetsgivare har alla betydelse för den 

sammantagna personliga lämpligheten hos en arbetssökande. Samtliga har likaså 

                                                        
153

 AD 2004:44. 
154

 Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne, Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män, Bonnier, Stockholm, 2003, s 38-39. 
155

 Schömer, Eva (1999), s 337. 
156

 AD 1996:41. 
157

 Schömer, Eva (1999), s 337. 
158

 Schömer, Eva (1999), s 337. 



 33 

förväntningar som medvetet och omedvetet påverkar bedömningen, förväntningar 

som är knutna till samhällets normer. Domstolarnas ledarmöten ska vid avgöranden ta 

hänsyn till objektivitetsprincipen och allas likhet inför lagen, de ska vara sakliga och 

opartiska i sitt dömande.
159

 Dock menar forskare att domstolens föreställningar om 

kvinnor och män genomsyrar bedömningen i rättsfrågan.
160

 Deras förmåga att, som 

sociala individer, inte låta sig påverkas av samhällets sociala mönster och normer i 

dömandet har därmed ifrågasatts.
161

 På ett liknande sätt väljer jag att ifrågasätta 

rekryterare, referenser, intervjuare och arbetsgivares förmåga till det. Jag vill åter 

poängtera, inte bara risken kring subjektiviteten i avgörandet av en arbetssökandes 

personliga lämplighet, utan även rekryterarnas, referensernas, intervjuarnas och 

arbetsgivarnas möjlighet att precis som ledamöterna i domstolen, inte påverkas av 

sociala mönster och normer på så vis att det ena könet på grund av det missgynnas 

eller gynnas. 

Forskare menar att de sociala normer som skapar genus på arbetsplatser kommer leva 

kvar. Det biologiska kön vi föds med kommer förutbestämma vilka förväntningar vi 

kommer ha på oss.
162

 Detta innebär att de personliga egenskaper vi faktiskt innehar 

och försöker förmedla på en arbetsplats eller vid en intervju kommer uppfattas utifrån 

de sociala normer som finns. De sociala normer som i många fall baseras på det kön 

vi besitter. Tyvärr kan jag inte själv ta helt avstånd från skapandet och följandet av 

normerna, jag är en av dem. För visst lägger även jag märke till den enstaka kvinnliga 

byggarbetaren, men inte de resterande manliga. Och när sjuksköterskan kommer in 

kollar jag sannolikt upp en andra gång för att bekräfta det jag verkligen såg, att 

sköterskan inte var en kvinna, utan en man. Två exempel på arbetstagare som går mot 

normen, som visar att könet spelar mindre roll och som inför sin anställning 

antagligen hade en arbetsgivare, rekryterare, referens eller intervjuare som trodde på 

deras förmåga och bedömde dem utifrån deras faktiska kvalifikationer och 

kompetenser och inte utifrån deras kön.  
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6. Slutord 

 
Uppsatsens första frågeställning ”När kan en arbetsgivare grunda anställningsbeslut 

på sökandes personliga lämplighet och vad ryms inom begreppet?” väljs att besvaras 

i två delar. Första delen, gällande när en arbetsgivare kan grunda anställningsbeslut på 

sökandes personliga lämplighet, besvaras med att när situationen är sådan att 

arbetssökandes utbildningsmeriter och arbets- och yrkeserfarenheter är lika, kan 

arbetssökandes personliga lämplighet bli avgörande. Dock krävs det att den 

personliga lämpligheten har anknytning till den aktuella befattningen och att de 

personliga egenskaperna är nödvändiga för att klara av berörda arbete. Den önskade 

personliga lämpligheten bör vara bestämd innan rekryteringsförfarandet och får inte 

vara egenskaper som endast kan hänföras till det ena könet. När beslut grundas på 

personlig lämplighet krävs det att en arbetsgivare kan argumentera för sitt beslut och 

redogöra för de bakomliggande orsakerna till varför just vissa specifika egenskaper 

var önskade, detta för att påvisa att beslutet inte berodde på sökandes kön. Genom 

argumentationen för och önskan kring vissa personliga egenskaper bekräftas till viss 

del arbetsledningsrätten. Arbetsgivaren har nämligen själv möjlighet att avgöra vilka 

egenskaper som önskas inför en anställning och om dessa egenskaper kan hänföras till 

det berörda arbetet föreligger generellt sett ingen könsdiskriminering. 

 

Intervjun har erkänts stort värde och utan referenser finns risk för ett vagt och 

subjektivt underlag för en meritvärdering. Trots det, syns i ett fåtal av de studerade 

AD-fallen att meritvärderingen bestått av båda delar. Genom de studerade rättsfallen 

syns inte heller några tydliga logiska samband. Det som däremot kan bekräftas är att 

om en arbetsgivare vill försäkra ett icke-diskriminerande anställningsbeslut baserat på 

personlig lämplighet, bör både intervjuer och referenser inkluderas. På så vis ges 

underlaget till meritvärderingen större och bredare värde. Desto mer underlag som 

finns vid en bedömning, desto säkrare kan en arbetsgivare vara i ett 

anställningsbeslut.  

 

Andra delen, gällande vad som ryms inom begreppet personlig lämplighet, finns efter 

genomförda undersökning fortfarande inget enkelt och entydigt svar på. Personlig 

lämplighet är ett individuellt uppfattat och situationsbaserat begrepp som delvis 

varierar beroende på kraven på den lediga befattningen. Vad som lagts märke till 
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under undersökningen är att de sociala normer som finns, skapas och följs sannolikt 

påverkar hur någons personliga lämplighet uppfattas. De påverkar troligtvis våra 

föreställningar av kvinnligt och manligt och därmed vilka personliga egenskaper en 

kvinna och en man förväntas ha. På grund av det vill jag vidare poängtera vikten av 

att inte låta dessa normer påverka anställningsbeslut eller uppfattningar kring 

arbetssökandes personliga lämpligheter i den utsträckningen att arbetssökandes 

möjligheter påverkas av vilket kön denne har. 

 

Uppsatsen andra frågeställning ”Vilka samhälleliga risker kan finnas vid 

meritvärderingar och användandet av begreppet personlig lämplighet utifrån ett 

genusperspektiv?” väljs även den att besvaras i olika delar. De risker som kan finnas 

vid en meritvärdering har genom studien visats vara risker förknippade med 

utbildningsvärdering och formell och faktiskt kompetens, risker kring subjektiva 

referensers vitsord samt det faktum att kvinnor i många fall behöver prestera hårdare 

för att uppfattas likvärdig med mannen. Utifrån ett genusperspektiv kan 

meritvärderingen påverka kvinnor negativt om inte hänsyn tas till kvinnors generellt 

sett högre sjukskrivning och kvinnors frånvaro på grund av föräldraledighet.  

 

De samhälleliga risker som finns med användandet av begreppet personlig lämplighet 

utifrån ett genusperspektiv kan förknippas med intervjuare och dåligt underbyggda 

referenser och andrahandsuppgifter, framförallt sådana påverkade av samhällets 

sociala normer och även sådana som tenderar att följa gamla mönster. De som 

tenderar att följa gamla mönster har många troligtvis förutfattade meningar kring 

bland annat hur kvinnor och män är som arbetstagare, som ledare och som kollegor. 

Dessa föreställningar kan i förläggningen påverka hur en rekryterare, referens, 

intervjuare eller arbetsgivare uppfattar en arbetssökandes personliga lämplighet, detta 

möjligen till det ena eller andra könets nackdel. När föreställningar låter påverka det 

anställningsbeslut som tas, den referens som ges eller den intervju som hålls finns 

även risk för preferensdiskriminering.  

 

När vi människor accepterar normer kring hur kvinnor och män är skapar vi genus 

som medför föreställningar om tillhörande personligheter. Personligheter som vid en 

meritvärdering visats avgörande och som vid en meritvärdering kan dölja ett 

diskriminerande beslut. Dessa personligheter kan däremot även vara av avgörande 
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betydelse för en arbetsgivares möjlighet att driva sin verksamhet vidare på det sätt han 

eller hon själv önskar och personligheter som faktiskt kan vara av avgörande 

betydelse för en arbetssökandes förmåga att klara av sökta arbete. När någons 

personliga lämplighet avgörs av föreställningar kring hur kvinnor och män ska vara 

uppstår dock i min värld problematik. Vill vi inte hellre bli dömda utifrån det intryck 

vi gör, de kvalifikationer vi besitter och de personliga egenskaper vi faktiskt har, för 

att vi är vi och inte för att vi är en kvinna eller man istället för att bli bedömd i 

förhållande till föreställningar som finns om hur vi bör vara på grund av vårt 

biologiska kön. När vi idag fortsätter följa de sociala normer som får oss att känna 

trygghet fortsätter vi även att tillåta och bidra till en könssegregerad arbetsmarknad.  

 

Efter genomförda undersökning finner jag att det vidare hade varit intressant att lägga 

på ett rättsekonomiskt perspektiv för att se vilka ekonomiska konsekvenser olika 

rekryteringsbeslut och förfaranden kan få för en arbetsgivare. Det hade även varit 

intressant eftersom de saklighetskrav som finns vid ett anställningsbeslut idag inte 

behövs om man ser situationen utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Enligt det 

ekonomiska perspektivet är nämligen diskriminerande beslut olönsamma.
163

 

Följaktligen hade det varit intressant att undersöka hur arbetsgivare ser 

anställningssituationer utifrån ett ekonomiskt perspektiv och även i förhållande till 

arbetssökandes förväntade förmåga att leverera ett högt ekonomiskt värde.  
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Lindelöw, Malin, Kompetensbaserad personalstrategi: hur du tar reda på vad 

organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden, 1. utg., 

Natur och kultur, Stockholm, 2008. 

 

Mabon, Hunter, Arbetspsykologisk testning: om urvalsmetoder i arbetslivet, 2., rev. 

uppl., Psykologiförl., Stockholm, 2004. 

 

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2011. 

 

Thurén, Britt-Marie, Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, 

Vetenskapsrådet, Stockholm, 2003, 

https://publikationer.vr.se/produkt/genusforskning-fragor-villkor-och/. 

 

Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig 

studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, 

Iustus, Diss. Lund : Univ.,Uppsala, 1999. 

 

Digitala källor: 

Acker, Joan, Gendered organizations and intersectionality: problems and 

possibilities, Emerald Insight, 

http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=2040

7149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-

24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atit

le=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&

aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live, 

(hämtad 2016-01-27).  

Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva, Svensson, Marita och Däldehög, Ann-Sofie, 

Middle Managers as change agents, Action oriented Gender research, 

http://fiberopticvalley.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Middle-managers-

as-change-agents_version1-okt.1.pdf, (hämtad 2016-02-29).  

 

Europeiska Unionen, Om EU, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-

justice/index_sv.htm, (hämtad 2016-02-29). 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/genusforskning-fragor-villkor-och/
http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=20407149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atitle=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=20407149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atitle=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=20407149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atitle=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=20407149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atitle=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live
http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO%3ainh&genre=article&issn=20407149&ISBN=&volume=31&issue=3&date=20120101&spage=214&pages=214-24&title=Equality%2c+Diversity+and+Inclusion%3a+An+International+Journal&atitle=Gendered+organizations+and+intersectionality%3a+problems+and+possibilities&aulast=Acker%2c+J.&id=DOI%3a10.1108%2f02610151211209072&site=ftf-live
http://fiberopticvalley.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Middle-managers-as-change-agents_version1-okt.1.pdf
http://fiberopticvalley.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Middle-managers-as-change-agents_version1-okt.1.pdf
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm


 40 

Fura-Sandström, Elisabet, Juridisk Tidsskrift nr 4 2001/02, Kvinna och framgångsrik 

jurist – en omöjlig ekvation?, (hämtad 2016-02-29). 

 

Försäkringskassan, Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet, 

Socialförsäkringsrapport 2012:14, 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-

c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES, (hämtad 2016-02-29). 

 

International Labour Organization. Missions and Objectives, 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm, 

(downloaded 2016-01-21). 

Nationalencyklopedin, objektivitetsprincipen. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/objektivitetsprincipen (hämtad 

2016-03-11). 

Nycander, Svante, Juridisk Tidskrift Nr 3 2001/02, s 688, (hämtad 2016-02-24). 

 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Jurist Tidning 2005, 

http://svjt.se/svjt/2005/249, (hämtad 2016-03-06). 

 

Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2014, 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf, 

(hämtad 2016-02-29).  

 

Rättsfallsförteckning: 

 

C-54/07 

AD 1981:169 

AD 1983:50 

AD 1983:78 

AD 1989:122 

AD 1993:49 

AD 1996:41 

AD 2004:44 

AD 2005:69 

AD 2006:96 

AD 2008:47 

AD 2010:91 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ffbd0c26-a8ed-4a0c-8ca0-c52a08708145/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf

