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Sammanfattning 

Arbetsgivare har i svensk rätt tillkännagivits en långtgående anställningsfrihet. Denna frihet 

är dock inskränkt genom DiskL påverkan. Arbetsgivare kan fritt anställa personal så tillvida 

det inte görs på diskriminerande grunder. 

Vid arbetsgivares rekrytering finns ett befogat intresse av att inte bara anställa den sökande 

med bäst formella kvalifikationer utan som också är bäst personligt lämpad. Arbetsgivare 

har stora möjligheter att lägga vikt vid den personliga lämpligheten utan att göra sig skyldig 

till diskriminering. Denna möjlighet ligger i linje med den långtgående anställningsfriheten. 

AD ställer dock krav på hur bedömning av den personliga lämpligheten ska gå till, i syfte 

att skydda även arbetssökandes intressen.  

En arbetsgivares bedömning av personlig lämplighet måste vara förklarlig och förstålig. 

Den kräver ett visst mått av objektivitet och måste vara seriöst gjord. Det får inte handla 

om rent subjektiva bedömningar eller bedömningar som grundar sig på andrahandsinfor-

mation. Grundar sig bedömningen på arbetsgivarens iakttagelser från referenstagning eller 

intervju, måste dessa vara seriöst syftade och godtagbara ur diskrimineringshänsyn.  

Exakt hur mycket vikt en arbetsgivare får lägga vid den personliga lämpligheten är oklart. 

Det kan variera beroende på tjänst och situation.  Exakt hur tillvägagångssättet ska vara för 

att bedöma den personliga lämpligheten är inte heller klart. Det ska poängteras att de krav 

som AD har formulerat för arbetsgivares bedömning måste kunna anses ha en bred inne-

börd. Detta leder till att arbetsgivare har ett stort spelutrymme för att mäta den personliga 

lämpligheten på sätt som denna själv önskar. Då personlig lämplighet är av en flytande ka-

raktär blir dess förutsägbarhet påverkad. För att skapa rättssäkerhet behöver AD vara tydli-

ga i sin praxis för att fortsätta utveckla begreppets ramverk.  
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Abstract  

Employers have a far-reached freedom in Swedish legislation to recruit whoever they feel 

most suitable. This freedom is not absolute but is directly affected by DiskL. DiskL stipu-

lates that this freedom is only valid provided that the recruitment is not executed on dis-

criminatory grounds. 

When employers recruit staff, they have a legitimate interest to hire a person with not only 

the best formal qualifications, but also the best personal suitability. Employers have gener-

ous opportunities to put emphasis on the qualification personal suitability without being 

guilty of discrimination. Exactly how far these opportunities go is not clear.  

There are many aspects that needs to be taken in to consideration when determining where 

the boundaries of personal suitability goes. What is personal suitability? How do you meas-

ure personal suitability? Are employers allowed to put as much weight on personal suitabil-

ity as to other qualifications? The answers to these questions may vary depending on the 

situation but are crucial when deciding whether an employer has been discriminatory in the 

recruitment. 
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1Inledning  

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns sedan år 1906 en rättsgrundsats om att arbetsgivare har rätt att fritt anställa 

personal. Denna grundsats härstammar från den så kallade Decemberkompromissen som 

uppkom mellan Landsorganisationen (LO) och Svenska arbetsgivarföreningen (SAF).1 

Grundsatsen om en arbetsgivares fria anställningsrätt har sedan sin uppkomst utvecklats i 

praxis och Arbetsdomstolen (AD) har uttalat att denna grundsats innebär att ”en arbetsgi-

vare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och att anställa vem 

han önskar”.2  

Den fria anställningsrätten har på senare år blivit begränsad genom diverse lagar och avtal, 

men kvarstår fortfarande som en central utgångspunkt.3 Lagar som har stor inverkan på en 

arbetsgivares fria anställningsrätt är diskrimineringslagen (DiskL)4 och lag om anställnings-

skydd (LAS)5. LAS kan vid anställningsfrågor inverka på den fria anställningsrätten genom 

exempelvis företrädelserätt till anställning. DiskL kan bland annat komma ifråga då en ar-

betsgivare har bortsett från en arbetssökande som egentligen hade bäst kvalifikationer för 

den aktuella tjänsten.  

Den fria anställningsrätten innebär som tidigare nämnt att en arbetsgivare har rätt att fritt 

välja vem denna vill anställa och ha som motpart i en sådan avtalsrelation. En arbetsgivare 

inom den privata sektorn kan aldrig tvingas att anställa någon annan än den som önskas, 

oavsett diskriminering eller förbiseende av företrädelserätt.6 En arbetsgivare kan emellertid 

påföras ett skadeståndskrav om denna inte rättat sig efter rådande inskränkningar, som ex-

empelvis företrädelserätt eller diskrimineringsförbud.7   

                                                 
1 SAF är numera Svenskt Näringsliv (SN).  Nycander Svante, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv på Sve-
riges 1900-tal, SNS Förlag, 2002, s. 23. 

2 AD 1985 nr 129. 

3 Glavå Mats, Arbetsrätt, Lund, Studentlitteratur, 2001, s. 188, se även AD 1996 nr 147 samt AD 1999 nr 36. 

4 Diskrimineringslag (2008:567). 

5 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

6 Källström Kent, Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten, Iustus Förlag 
AB, 2006, s. 103.  

7 38 § LAS och 1 § 5 kap. DiskL.  



 

 
2

För att en arbetsgivare ska vara skyddad mot skadeståndsanspråk i rekryteringsprocessen, 

måste arbetsgivaren därför försäkra sig om att denna följt de inskränkningar som finns, att 

urvalsprocessen utförts korrekt och att någon diskriminering inte förekommit. För att und-

vika diskrimineringsärenden i sin helhet behöver arbetsgivaren alltså säkerställa att anställ-

ningsbeslutet är riktigt men också att själva urvalsprocessen är fri från diskriminering.8 

Vid en rekrytering skapar arbetsgivaren en kravprofil och väger sedan de sökandes kvalifi-

kationer mot varandra, för att anställa den person som enligt denne är bäst för det aktuella 

jobbet. Meriter så som utbildning, betyg och erfarenhet torde kunna utläsas och mätas rela-

tivt enkelt, genom att granska de arbetssökandes CV och betygsutdrag.9 I andra fall kan 

dock sådana vägningsprocesser innehålla svårigheter.10 En kvalifikation som blir allt vanli-

gare vid en meritvärdering är den arbetssökandes personliga lämplighet för tjänsten. Per-

sonlig lämplighet är en merit som är särskilt svår att mäta och väga arbetssökande emel-

lan.11  

Svårigheterna med och kring värderingsgrunden personlig lämplighet beror dels på att 

grunden inte har en enhetlig innebörd och dels på att innebörden är svår att mäta.12 För 

vissa arbetsgivare innebär grunden god samarbetsförmåga medan den för andra innebär 

goda ledaregenskaper.13 Härtill kommer problematiken med att både samarbetsförmåga och 

ledaregenskaper är egenskaper som är svåra att mäta och fastställa. Sådana egenskaper går 

sällan utläsa från ett CV och fastställs därför enligt andra metoder. I vissa fall mäts de ge-

nom exempelvis gruppövningar i samband med intervjuerna, och i andra fall genom refe-

renser från tidigare arbeten. Mycket vanligt är dock att en arbetssökande är helt utelämnad 

till arbetsgivarens personliga uppfattning om denne utifrån ansökningshandlingarna 

och/eller intervjun.14  

                                                 
8 Glavå Mats, Arbetsrätt, s.189. 

9 Susanne Fransson & Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen. En kommentar, Stockholm: Norstedts Juridik AB 
2010, s. 166.  

10 AD 1983 nr 50. 

11 AD 1983 nr 50. 

12 AD 1983 nr 50. 

13 Se intervjuunderlaget som finns som bilaga sist i uppsatsen. 

14 Se intervjuunderlaget som finns som bilaga sist i uppsatsen.  
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I praxis har AD i många av sina domar rättfärdigat arbetsgivares användning av och hän-

visning till personlig lämplighet, i rekryteringssammanhang. AD har dock framfört att det 

finns risker förknippat med kvalifikationen. AD har uttalat att det finns en risk att arbetsgi-

vare maskerar ett annars diskriminerade beslut med att hänvisa till annan sökandes person-

liga lämplighet.15 Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) har framfört att det kan vara 

problematiskt om arbetsgivare ges för stora möjligheter att hänvisa till egengjorda lämplig-

hetsbedömningar. DO menar att arbetsgivares egengjorda lämplighetsbedömningar kan ge 

större oönskat utrymme för diskriminering.16 En annan tänkbar problematik är att arbetsgi-

vare gör efterkonstruktioner för att rättfärdiga användandet av och anvisning till personlig 

lämplighet. 

1.2 Syfte  

Uppsatsens har som huvudsyfte att utreda och analysera hur stor möjlighet arbetsgivare har 

att lägga vikt vid personlig lämplighet som värderingsgrund vid rekrytering. Uppsatsen ana-

lyserar också en arbetsgivares bevisbörda vid eventuella diskrimineringsåtal, som har sam-

band med anställningsbeslut baserade på personlig lämplighet. Analysen kommer göras ut-

ifrån såväl ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv som ett rättssäkerhetsperspektiv.  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsens syfte har en tydlig avgränsning i sig och behandlar begreppet personlig lämp-

lighet utifrån ett strikt rekryteringsperspektiv. Uppsatsen bortser ifrån eventuell återanställ-

ningsrätt, företrädelserätt och tar inte sikte på någon speciell befattningsgrad. Begreppet 

personlig lämplighet behandlas således allmänt inom området för rekrytering.  

De delar av uppsatsen som berör diskrimineringsfrågor, fokuserar endast på direkt diskri-

minering och diskriminering som påstås ha ägt rum i samband med att arbetstagare blivit 

anställd på grunden personlig lämplighet. Utredningen görs utifrån ett allmänt perspektiv 

och fokuserar inte på någon speciell diskrimineringsgrund.  

Uppsatsen fokuserar endast på svensk lagstiftning och gör ingen jämförelse till annat lands 

lagstiftning eller till lagstiftning på EU-nivå. Denna avgränsning är gjord medvetet då pro-

blematiken kring uppsatsens syfte är så pass djup redan på nationell nivå, att den är nog för 

                                                 
15 AD 1983 nr 50. 

16 http://www.do.se/sv/Material/Arsredovisning-2009/. s. 35. 
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att fylla en masteruppsats. Denna avgränsning har också gjorts för att uppsatsens analys ska 

kunna fokuseras och göras med ett tillfredställande resultat. 

1.4 Metod och material  

I uppsatsen används olika metoder i olika avsnitt.  I uppsatsens andra kapitel används en 

deskriptiv metod för att presentera och beskriva de regler som finns på området för rekry-

tering, inom ramen för uppsatsens syfte. I kapitel tre används den deskriptiva metoden för 

att ge en allmän syn på begreppet personlig lämplighet. Denna del bygger på en samman-

ställning av undersökningsmaterial i form av intervjuer med arbetsgivare. I uppsatsens fjär-

de och femte kapitel används även den deskriptiva metoden till viss del, men övergår 

snabbt till en mer regelorienterad metod. Den regelorienterade metoden används för att 

närmare utreda de regler som presenterats för att sedan försöka fastslå vad de innebär och 

vad gällande rätt faktiskt är. Här introduceras även en problemorienterad metod. Uppsat-

sen kommer inom kapitel fyra och fem peka på problem eller tolkningssvårigheter som 

finns inom gällande rätt. Den problemorienterade metoden kommer sedan utgöra basen 

för det sista och avslutande analytiska kapitalet. I kapitel sex kommer den problemoriente-

rade metoden användas för att visa på problematiska frågor för att sedan kunna göra egna 

analyser och slutsatser. 17  

I samtliga kapitel finns avsnitt som har benämnts för avslutande kommentarer. I dessa av-

snitt kommer den problemorienterade metoden att ha en avgörande roll och små delanaly-

ser kommer genomföras. I dessa delanalyser kommer egna tankar presenteras och problem 

belysas. De problem som belyses kommer inte alltid besvaras eller utvecklas nämnvärt, 

även om de kan vara intressanta att observera. Detta är ett medvetet beslut då alla inte skul-

le rymmas in uppsatsens omfattning eller ej faller inom dess direkta syfte.  

Utöver ovan nämnda metoder används också en rättsdogmatisk metod. Med rättsdogma-

tisk metod menas här att uppsatsens material rangordnas efter lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin.18 Störst vikt läggs således vid lag och förarbeten. Där fullständiga svar inte går 

att finna i dessa källor, kommer stor viktigt läggas vid praxis. Praxis har i uppsatsen fått ett 

stort utrymme då det är där som AD utvecklar begreppet personlig lämplighet. För att fin-

na för uppsatsen relevanta rättsfall användes främst sökordet personlig lämplighet. För praxis 

                                                 
17 Westberg, Peter, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, Festskrift till 
Per Olof Bolding, s. 427-444. 

18 Westberg, Peter, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 427-444. 
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används dels domar meddelade efter 2008, då den nya och enhetliga DiskL trädde i kraft 

och dels tidigare meddelade domar. Tidigare domar har studerats och tillmäts lika stor be-

tydelse eftersom den nya lagen materiellt inte skiljer sig från tidigare lagstiftning, i de delar 

som är relevanta för uppsatsen.19  

Där svar till uppsatsens syfte inte gått att finna i någon av de tidigare nämnda rättskällorna 

har doktrin använts för att söka vägledning. Doktrin har främst använts för att återspegla 

verksamma juristers syn på frågan men har också använts som grund för att bygga egna 

analyser och resonemang.  

Förutom doktrin har intervjuer hållits med arbetsgivare för att få ta del av deras syn på och 

kunskap om värderingsgrunden personlig lämplighet. Dessa intervjuer har dock inte till-

mäts mer betydelse än att fastställa en hypotes om att personlig lämplighet inte är ett ho-

mogent begrepp. Intervjuerna har också använts för att undersöka om arbetsgivare har 

kunskap om området och för att undersöka hur deras tillvägagångssätt ser ut i rekryterings-

sammanhang. Tre arbetsgivare har valts ut inom den privata sektorn. Alla arbetsgivare är 

verksamma inom bank och försäkring och är välkända på den svenska marknaden. Inter-

vjuerna har dock hållits med personalansvarig inom marknadsområdet Skaraborg. Arbets-

givarna har begärt att få vara anonyma i uppsatsen och kommer därför inte refereras till 

med företagsnamn.  Även om det hade varit både intressant och givande att välja arbetsgi-

vare inom olika segment av arbetsmarknaden har jag ändå valt att intervjua arbetsgivare 

inom samma bransch och geografiska marknad. Detta för att bättre kunna jämföra deras 

svar mot varandra och på så vis även kunna göra mer välgrundade slutsatser. Bank och fi-

nansmarknaden har valts dels utifrån personligt intresse men också för att det är en 

bransch där det finns stora och etablerade företag som omsätter mycket personal.  

1.5 Analysperspektiv  

Analysen kommer att skrivas med hänsyn till diverse olika infallsvinklar och perspektiv. De 

olika infallsvinklar som kommer vara primära för uppsatsens syfte är framförallt ett arbets-

givar- och arbetstagarperspektiv, men också ett rättssäkerhetsperspektiv.  

                                                 
19 Detta ställningstagande grundas på att AD resonerar kring begreppet personlig lämplighet på samma sätt i 
rättfall såväl innan som efter den nya lagens ikraftträdande. Se exempelvis: AD 1983 nr 50, AD 1989 nr 40, 
AD 2009 nr 11 och AD 2010 nr 91. 
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Med arbetsgivarperspektiv menas här att analysen i vissa delar utformas på ett sådant sätt 

som återspeglar tankar och frågor som är av vikt utifrån en arbetsgivares synvinkel, i en re-

kryteringsprocess. Detta kan exempelvis vara frågor om vad arbetsgivare ska tänka på för 

att skydda sig mot eventuella domstolsprocesser i samband med rekrytering och användan-

det av meriten personlig lämplighet. Det kan exempelvis också vara frågor som gäller ar-

betsgivares möjligheter att vara effektiv i sin rekrytering, eller frågor gällande arbetsgivares 

intresse av att snabbt kunna fastställa sökandes personliga lämplighet. Härutöver kommer 

den fria anställningsrätten vara ett betydande element.  

Arbetstagarperspektivet utgår från den arbetssökandes ställning och intressen. En arbetssö-

kandes intressen kan handla om att bli bedömd av en arbetsgivare på ett tillfredsställande 

sätt. Det kan vid diskrimineringstvister exempelvis också innefatta dennes intresse av att 

som svagare part ha lägre bevisbörda. Uppsatsens analys försöker i vissa delar belysa pro-

blem och situationer där arbetssökande som ofta är att anse som svagare part kan vara ut-

satta i samband med bedömning av meriten personlig lämplighet  

Tredje perspektivet är ett så kallat rättssäkerhetsperspektiv. Men rättssäkerhet menas här i 

generella ordalag att analysen i vissa delar görs utifrån en vinkling som återspeglar en strä-

van om att rättsregler och handlingar ska inneha något mått av förutsägbarhet.  Att det ska 

finnas säkerhet i regler som är tydliga för de parter som de berör. Med rättssäkerhet menas 

här också att parter ska till viss grad kunna förutsäga vad som händer om en oklarhet, me-

ningsskiljaktighet eller konflikt skulle uppstå. Rättssäkerhet kan också komma att påverka 

analysen i samband med både arbetsgivarperspektivet och arbetstagarperspektivet. Arbets-

givare har ett intresse av att rättreglerna kring personlig lämplighet skall innehålla förutsäg-

barhet för att de skall kunna veta vilka ramar de har att röra sig inom. En arbetsgivare vill 

kunna försäkra sig om att denna inte blir sårbar för diskrimineringsåtal eller att en rekryte-

ringsprocess skulle kunna förlora sin effektivitet genom diskrimineringskonflikter. På andra 

sidan av samma mynt står den arbetssökande. En arbetssökande vill ha rättssäkerhet genom 

att exempelvis kunna känna sig säker i att en arbetsgivare inte felaktigt kommer missgynna 

honom. En arbetssökande vill också ha rättssäkerhet i den bemärkelsen att denne vill kun-

na förutse utgången för en eventuell domstolstvist, för att våga ge sig in i en process.  

1.6 Disposition  

Andra kapitlet:  Uppsatsens andra kapitel behandlar rekrytering i allmänhet, utifrån 

en arbetsgivares fria anställningsrätt och viktiga aspekter gällande 
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diskriminering. Kapitlet är tänkt att fungera som en bas för den ut-

redning som följer i kommande kapitel.   

Tredje kapitlet: Tredje kapitlet presenterar arbetsgivares syn på meriten personlig 

lämplighet och är tänkt att ge en introduktion till hur begreppet an-

vänds i praktiken. Denna presentation grundas på en sammanställ-

ning av intervjuer som har hållits med tre arbetsgivare inom området 

för bank och finans. Kapitlet är alltså av en allmän karaktär som är 

tänkt att fungera som en bas för efterföljande mer djupgående kapi-

tel  

Fjärde kapitlet: I kapitel fyra behandlas kärnan för uppsatsen mer ingående, nämli-

gen personlig lämplighet som värderingsgrund vid rekrytering. Ka-

pitlet tittar på begreppet utifrån DiskL men främst utifrån reglering 

som framkommit i praxis. Kapitlet fokuserar främst på regler som 

gäller begreppet personlig lämplighet som sådant, men kan också 

komma in på aspekter som kan vara avgörande för bevisning vid 

eventuella diskrimineringsärenden.    

Femte kapitlet: Kapitel fem behandlar bevisfördelningen och utreder hur bevisbör-

dan påverkas om en arbetssökande påstår att denne blivit diskrimi-

nerad i samband med att annan arbetstagare blivit anställd på grund 

av personlig lämplighet. Även föregående kapitel har kommit in på 

bevisfrågor men kapitel fem är avsett att gå djupare, och härutöver 

även fokusera på vilka nivåer och krav som ställs på bevisningen.  

Sjätte kapitlet: Uppsatsen avslutas i kapitel sex med en analys och sammanfattning. 

Kapitlet knyter an till uppsatsens syfte och presenterar såväl en åter-

koppling till presenterad gällande rätt som egna slutsatser och analy-

ser.   
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2 Rekrytering   

2.1 Inledning  

Kapitlet nedan behandlar gällande rätt inom området för nyrekrytering. Den ger en inblick i 

en arbetsgivares fria anställningsrätt utifrån reglering mot direkt diskriminering. Kapitlet 

syftar till att klargöra att även om en arbetsgivares friheter är långtgående sträcker de sig 

endast dit DiskL tillåter. Väljer en arbetsgivare att anställa en person som inte hade bäst 

kvalifikationer för den aktuella tjänsten kan det angripas med DiskL och en arbetsgivares 

anställningsrätt är därmed direkt påverkad. Med det sagt, kan det också poängteras att en 

arbetsgivare kan ha ett befogat intresse av att anställa personal som inte bara har bäst kom-

petens för arbetet som sådant utan som också passar bäst in i personlastyrkan. Kapitlet ger 

en inblick i hur arbetssökandes olika meriter spelar in i anställningsbeslut och hur det mäts 

mot varandra. Detta kapitel syftar också till att fungera som en bas för fortsatta och mer 

specifika resonemang i efterföljande kapitel.  

2.2 Allmänt  

I början av 1900-talet fanns det som tidigare nämnt motstridigheter på den svenska ar-

betsmarknaden, gällande arbetsgivares rätt och möjlighet att själva styra över sin personal. 

Efter förhandlingar rörande de rådande konflikterna enades de båda föreningarna SAF och 

LO om en överenskommelse som kom att kallas Decemberkompromissen.20 Denna kom-

promiss slog fast grundsatsen om att en arbetsgivare ska ha rätten att fritt anställa och av-

skeda personal samt att fritt leda och fördela arbetet. Denna grundsats har innebörden att 

en arbetsgivare i anställningssammanhang ”i princip har rätt att ställa upp vilka anställ-

ningsvillkor som helst och att anställa vem han önskar”.21
  

Efter uppkomsten av den grundsats som slogs fast i Decemberkompromissen har vissa de-

lar avskaffats och andra delar begränsats. Efter tillkomsten av LAS har exempelvis en ar-

betsgivares fria uppsägningsrätt avskaffats då detta numer kräver saklig grund.22 Gällande 

en arbetsgivares ledningsrätt och fria anställningsrätt, har även dessa fått diverse begräns-

ningar. Den fria anställningsrätten står fortfarande som en central utgångspunkt men har 

                                                 
20 Nycander Svante, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal, s. 24. 

21 AD 1985 nr 129.  

22 7 § LAS.  



 

 
9

dock fått viktig begränsning genom diskrimineringslagstiftning.23 En arbetsgivares fria an-

ställningsrätt sträcker sig endast så långt som DiskL tillåter, då arbetsgivare förbjuds att dis-

kriminera arbetssökande i såväl anställningsprocessen som i det slutgiltiga anställningsbe-

slutet.24 DiskL som den ser ut idag, fick sin utformning genom lagens ikraftträdande 2008. 

Innan dess återfanns dock diskrimineringsreglerna i en samling lagar.25 Nu liksom innan 

omfattar diskrimineringslagstiftningen exempelvis en arbetsgivares tillvägagångssätt när an-

sökningshandlingar hanteras, urval till anställningsintervju genomförs och referenstagning 

sker.26  

Arbetssökande är i rekryteringsprocessen skyddade mot direkt diskriminering på grunder-

na: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.27 Med direkt diskriminering 

menas att ”någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har sam-

band” med ovan nämnda diskrimineringsgrunder.28  

För att direkt diskriminering ska anses ha ägt rum krävs enligt DiskL ovan nämnda ordaly-

delse att tre rekvisit är uppfyllda; att det ska ha skett ett missgynnande, att det ska ha varit 

en jämförbar situation och att det ska finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

någon eller flera av de diskrimineringsgrunderna som finns uppställda.  Dessa rekvisit är 

objektiva och kräver därför inte något subjektivt element så som uppsåt eller oaktsamhet 

från arbetsgivarens sida.29 Det första rekvisitet om att ett missgynnande ska ha ägt rum är 

sällan svårbevisad. Klassiska fall av missgynnande i en rekryteringsprocess är att en arbets-

sökande inte blivit uttagen till anställningsintervju, eller inte fått en anställning.30 Missgyn-

                                                 
23 AD 1989 nr 40, AD 1996 nr 147 samt Glavå Mats, Arbetsrätt, s. 188. 

24 1 § 2 kap. DiskL. 

25 Se övergångsbestämmelserna sist i DiskL.  

26 Prop. 2007/08:95  Ett starkare skydd mot diskriminering s. 499. Se även Prop. 1999/2000:143 Ändringar i 
jämställdhetslagen m.m. s. 47f.  
 
27 4 § 1 kap. DiskL. 

28 4 § 1 kap. DiskL. 

29 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 70 

30 Prop. 2007/08:95 s. 487. Se även AD 2006 nr 96 samt AD 2006 nr 97.  



 

 
10

nande i detta sammanhang bygger alltså i regel på att en arbetssökande lidit någon form av 

skada till följd av ett beslut fattat av arbetsgivaren.    

Den andra frågan att besvara för att avgöra om direkt diskriminering har ägt rum gäller 

rekvisitet om det förelegat en jämförbar situation mellan den arbetssökande och någon an-

nan.31 Denna jämförelse kräver inte en annan faktisk person utan kan göras mot en hypote-

tisk person eller exempelvis en person som tidigare gynnats.32 I rekryteringssammanhang 

görs dock jämförelsen ofta mot de andra sökandena. Om den sökandes som missgynnats 

meriter skiljer sig markant från den person jämförelsen görs mot, föreligger inte en jämför-

bar situation.33 De meriter som i detta avseende ska beaktas är yrkes- och arbetslivserfaren-

het, utbildning och personlig lämplighet.34  

Tredje och sista rekvisitet för direkt diskriminering är det ska finnas ett orsakssamband 

mellan missgynnandet av den arbetssökande och den diskrimineringsgrund som åberopats. 

Någon avsikt från arbetsgivaren att diskriminera den sökande krävs som tidigare nämnt 

inte för att diskriminering ska anses föreligga.35 Det ska dock samtidigt poängteras att om 

arbetsgivaren inte haft kännedom om den aktuella diskrimineringsgrunden, exempelvis den 

sökandes ålder, saknas ett orsakssamband och någon diskriminering föreligger därmed inte. 

Det är heller inte tillräckligt att arbetsgivaren borde haft kännedom om grunden som åbe-

ropats för diskriminering.36Är det fastslaget att det finns ett orsakssamband mellan miss-

gynnandet och diskrimineringsgrunden, spelar det dock ingen roll hur starkt detta är för att 

diskriminering ska anses föreligga. Diskrimineringsgrunden kan vara en av många anled-

ningar till arbetsgivarens missgynnande och ändå vara nog. Orsakssamband kan till och 

med finnas i de fall där arbetsgivarens beslut har varit av välvilja.37 

I diskrimineringsärenden är det upp till den missgynnade arbetssökanden att göra det an-

tagligt att diskriminering ägt rum. Bevisbördan går sedan över på arbetsgivaren som har att 

                                                 
31 4 § 1 kap. DiskL. 

32 Prop. 2007/08:95 s. 487. 

33 Prop. 2007/08:95 s. 487. 

34 AD 2005 nr 69, se även AD 2010 nr 91. 

35 Prop. 2007/08:95 s. 488. 

36 Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande be-
handling av barn och elevers. 143.  

37 SOU 1997:174 Räkna med mångflad! s. 144 samt Prop. 2007/08:95 s. 489. 
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motbevisa detta och istället visa att andra faktorer legat till grund för det missgynnande be-

slutet än just den diskrimineringsgrund som åberopats.38 Bevisningen kretsar runt de tidiga-

re nämnda rekvisiten, missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband. Om det an-

ses att en arbetssökande har blivit diskriminerad av en arbetsgivare får det följden att denna 

kan få ett skadestånd tilldömt. Det innebär dock inte att en arbetsgivare inom den privata 

sektorn kommer att tvingas ändra sitt beslut och istället anställa den person som anser sig 

blivit missgynnad.39 Statliga arbetsgivare kan dock genom ett förvaltningsrättsligt förfarande 

komma att tvingas anställa den sökande som blivit diskriminerad.40  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivare i Sverige har en långtgående fri an-

ställningsrätt, dock med de begränsningar som kommer av DiskL. Detta innebär i praktiken 

att en arbetsgivare har fritt att anställa den sökande med bäst kvalifikationer för en tjänst el-

ler den kandidat arbetsgivaren själv önskar bland sökande med likvärdiga meriter. De meri-

ter som tas i beaktande är som tidigare nämnt yrkes- och arbetslivserfarenhet, utbildning 

och personlig lämplighet. Väljer arbetsgivaren dock istället att anställa en kandidat som inte 

hade bäst kvalifikationer för den aktuella tjänsten, blir arbetsgivaren sårbar för eventuella 

diskrimineringsåtal. Anställningsrätten är dock så pass stark inom den privata sektorn att en 

arbetsgivare ändock kan stå fast vid ett diskriminerande anställningsbeslut fast med risken 

av att behöva betala ett skadestånd som konsekvens.  

2.3 Avslutande kommentarer 

Ovanstående kapitel har behandlat området för rekrytering utifrån DiskL. Det står klart att 

en arbetsgivares fria anställningsrätt som slogs fast som en av grundsatserna i december-

kompromissen från år 1906, inte är oinskränkt.  

DiskL har en stor inverkan på arbetsgivares anställningsbeslut och rent av rekryteringspro-

cessen i helhet. DiskL ställer upp förbud mot att diskriminera en arbetssökande på sju olika 

grunder i exempelvis annons, hantering av ansökningshandlingar, urval till intervju, refe-

renstagning och i det slutgiltiga anställningsbeslutet. För diskriminering krävs dock att tre 

rekvisit är uppfyllda; missgynnande, jämförlig ställning och orsakssamband.    

                                                 
38 3 § 6 kap. DiskL.  

39 38 § LAS och 1 § 5 kap. DiskL.  Se även Källström Kent, Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet – inledning 
till den individuella arbetsrättens. 103.  

40 4 § Lag (1994:260) om offentlig anställning. Se även Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskriminerings-
lagen. En kommentar, s. 139.  
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För att utreda om en arbetssökande som missgynnats varit i jämförlig ställning med annan 

person, tittar man i rekryteringssammanhang ofta på de andra kandidaterna. Det är dock 

inte ett krav att det ska finnas en faktisk person att jämföra mot utan jämförelsen kan också 

göras mot en hypotetisk person. Jämförelsen görs sedan utifrån meriterna yrkes- och ar-

betslivserfarenhet, utbildning och personlig lämplighet.  

Att avgöra om det föreligger en jämförlig ställning är fundamentalt för att avgöra om det 

föreligger diskriminering och därmed om arbetsgivare på så vis överskridit sina rättigheter 

inom den fria anställningsrätten. Att utvärdera och jämföra meriterna arbetslivserfarenhet 

och utbildning torde här inte medföra större problem. Arbetslivserfarenhet och utbildning 

går oftast att utläsa genom att granska de sökandes Cv:n och betygsunderlag. De är meriter 

som någorlunda lätt gått går att dokumentera och sedan väga två arbetssökande emellan. 

Det kan dock tänkas uppkomma svårigheter i värderingen, genom att exempelvis värdera 

om en sökandes arbetslivserfarenhet verkligen är relevant för den aktuella tjänsten. En kva-

lifikation som ofta är ännu svårare att mäta och värdera är den sökandes personliga lämp-

lighet. Personlig lämplighet innehåller ofta inte bara svårigheter att mäta utan ofta också 

svårigheter att jämföra arbetssökande emellan.   

Ofta har arbetsgivaren ett befogat intresse av att anställa personal som inte bara har den 

bästa kompetensen utan som också har den bästa personliga lämpligheten för just det job-

bet och arbetsplatsen. Som tidigare nämnt får en arbetsgivare väga in personlig lämplighet 

för att avgöra om det föreligger en jämförlig ställning, men vad är egentligen personlig 

lämplighet? Hur mäter man personlig lämplighet och hur väger man det flera sökanden 

emellan? Får man som arbetsgivare tillmäta personlig lämplighet lika stor vikt som man gör 

med arbetslivserfarenhet och utbildning? Man kan också fråga sig om personlig lämplighet 

är en ren kvalifikation för ett jobb eller det är en extra merit som kan bli avgörande när de 

sökandes andra kompetenser är likvärdiga. Dessa frågor kring den personliga lämpligheten 

kan vara direkt avgörande för att kunna besluta om en arbetsgivare har varit diskrimineran-

de i sin rekrytering. Den personliga lämpligheten kommer främst att spela in för att avgöra 

om arbetssökanden befinner sig i en jämförlig situation. Det kan dock också tänkas få be-

tydelse när det handlar om att fastställa ett orsakssamband. 

I efterfölande kapitel kommer djupare utredning göras kring just meriten personlig lämp-

lighet. Utredningen kommer att belysa meriten genom hela anställningsprocessen med start 

i platsannonsen och med slut i det faktiska anställningsbeslutet. 



 

 
13

3 Personlig lämplighet i allmän mening  

3.1 Inledning  

I föregående kapitel behandlades rekrytering utifrån ett allmänt perspektiv och mer speci-

fikt hur en arbetsgivares fria anställningsrätt står sig i förhållande till DiskL.  I detta kapitel 

går utredningen vidare och fokuserar mer på meritvärdering av personlig lämplighet vid ny-

anställning. Kapitlet ger en allmän presentation av hur några utvalda arbetsgivare ser på 

meriten personlig lämplighet och hur de använder sig av kvalifikationen i sin rekrytering. 

Denna presentation grundas på en sammanställning av intervjuer som har hållits med tre 

arbetsgivare inom området för bank och finans. Detta kapitel är tänkt som en introduktion 

till hur begreppet används i praktiken i syfte att göra efterföljande mer teoretiska kapitel 

förståliga och lätta att ta till sig. Intervjuunderlaget som legat till grund för sammanställ-

ningen finns som bilaga sist i uppsatsen.  

3.2 Allmän uppfattning om personlig lämplighet  

För att få en uppfattning om hur arbetsgivare ser på och arbetar kring meriten personlig 

lämplighet, har en undersökning genomförts genom intervjuer med ett urval av arbetsgiva-

re på den svenska arbetsmarknaden.  Det står klart efter en sammanställning av undersök-

ningsunderlaget att arbetsgivares uppfattning och kunskap om personlig lämplighet som 

merit skiftar. Gemensamt för samtliga arbetsgivare är dock att personlig lämplighet har en 

mycket stor roll i deras rekryteringsbeslut.  

Personlig lämplighet har för arbetsgivare inte en homogen innebörd utan kan betyda olika 

för olika arbetsplatser och kan dessutom även betyda olika för olika tjänster inom samma 

arbetsplats. För vissa arbetsgivare kan personlig lämplighet symbolisera ett helhetskoncept 

av faktorer som ska återspegla en arbetsgivares krav och önskemål. För andra arbetsgivare 

är personlig lämplighet en eller flera egenskaper som efterfrågas och man pratar mer om 

personlig kompetens. Gemensamt för samtliga arbetsgivare i undersökningen är att person-

lig lämplighet innefattar dels att den arbetssökande följer de normer som finns på arbets-

platsen och dels att den arbetssökande har de efterfrågade personliga egenskaperna och 

kompetenserna.   

Arbetsgivarna är eniga om att de inför en kommande rekrytering först fastställer en krav-

profil där de ställer upp de kvalifikationskrav de har på en arbetssökande för att erhålla en 

aktuell tjänst. Här ställer de upp krav så som exempelvis utbildning och arbetslivserfaren-

het, men ofta också personliga egenskaper och lämplighet. För vissa tjänster är det av stor 
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vikt för arbetsgivaren att den arbetssökande exempelvis inte har ett belastningsregister me-

dan det för andra tjänster är av yttersta vikt att den arbetssökande har god samarbetsför-

måga eller ledaregenskaper.  

När arbetsgivarna har fastställt en kravprofil utannonseras ofta den aktuella tjänsten. Ar-

betsgivarna har framfört att de har blivit mer noggranna med att uttrycka redan i annonsen 

vilka personliga egenskaper som efterfrågas och/eller att stor vikt kommer att läggas vid 

den personliga lämpligheten.   

Hur den personliga lämpligheten sedan mäts hos olika kandidater varierar beroende på ar-

betsgivare och tjänst. Vissa arbetsgivare genomför tester så som gruppövningar etc. Andra 

arbetsgivare förlitar sig på intervjun, där de försöker skaffa sig en uppfattning om den sö-

kande genom att ställa frågor för att sätta en viss egenskap på prov. Vanligt är exempelvis 

att fråga hur den arbetssökande ser sig själv i en projektgrupp, för att testa dennes samar-

betsförmåga eller ledaranda. Samtliga arbetsgivare har i undersökningen framför att refe-

renstagning har en stor betydelse för att skaffa sig en uppfattning om den sökandes person-

liga lämplighet, men att detta element oftast kommer in i slutskedet av rekryteringsproces-

sen. En av arbetsgivarna i undersökningen har också framfört att de har utarbetat olika be-

dömningsmallar för att ”poängsätta” den arbetssökandes svar i olika hänseenden. Denna 

bedömningsmall används sedan för att lättare kunna mäta den sökandes personliga lämp-

lighet och jämföra mot övriga kandidater. Det är på grund av de varierande svaren inte 

möjligt att fastställa några eventuella riktlinjer för hur arbetsgivarna i regel bedömer person-

lig lämplighet, då det är väldigt situationsbundet och beroende på tjänst.   

En annan faktor som är svår att säkert fastställa är hur arbetsgivarna fastställer hur person-

lig lämplighet eller personliga egenskaper ska mätas mot andra kvalifikationer i en rekryte-

ring. Även detta är beroende på situation och tjänst. Som säljare får exempelvis de person-

liga egenskaperna mycket stort utrymme och den formella bakgrunden desto mindre. För 

en tjänst som ekonomiansvarig får dock kraven på en högskoleexamen avgörande betydel-

se.  Det är härav inte möjligt att ge ett exakt svar på om personlig lämplighet är en extra 

merit vid avvägning mellan olika kandidater eller om det rent av är en kvalifikation för en 

tjänst. Det bör anses att det skulle kunna utgöra båda, beroende på situation. Arbetsgivarna 

uttryckte dock att de oftast ser personlig lämplighet som en kvalifikation för jobbet och att 

den därmed är betydande för att avgöra om de sökande är i en jämbördig ställning.  
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Samtliga arbetsgivare i undersökningen ansåg att de hade god insyn i hur diskriminerings-

ärenden fungerar och vad de har för bevisbörda. Arbetsgivarna visste att de har bördan av 

att motbevisa att någon diskriminering har förekommit då annan gjort antagligt att så har 

kunnat vara fallet. På frågan om hur detta står sig i relation till bevisning kring personlig 

lämplighet blev dock svaren lite tvekande. De arbetsgivare som använder sig av tydligt ut-

arbetade metoder för att mäta personlig lämplighet svarade att bevisning inte är något pro-

blem då det finns dokumenterat. Arbetsgivare som inte hade utarbetade metoder för att 

mäta personlig lämplighet mer än den uppfattning de fått vid intervjun, var dock inte säkra 

på hur de bevisar denna uppfattning vid ett eventuellt diskrimineringsåtal.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är möjligt att fastställa ett homogent 

begrepp för vad personlig lämplighet innebär för de olika arbetsgivarna. Det går heller inte 

att klart fastställa hur mycket vikt arbetsgivarna lägger vid personlig lämplighet vid varje re-

krytering. Det kan dock konstateras att samtliga arbetsgivare var rörande överens om att 

personlig lämplighet har en stor eller avgörande betydelse i de flesta fall. Hur arbetsgivarna 

fastställer den personliga lämpligheten är situationsberoende. Någon använde sig ofta av 

tester, en annan av bedömningsmallar och den tredje förlitade sig allt oftare på intryck vid 

intervju tillsammans med fakta som framkommit vid referenstagning. Det varierade mellan 

arbetsgivarna hur noga de var med att säkerställa den personliga lämpligheten i mätbara 

enheter. Detta steg kan dock i diskrimineringsärenden få avgörande betydelse. Arbetsgivare 

som försökt fastställa och kartlägga meriten personlig lämplighet genom exempelvis utvär-

deringar från tester, kan potentiellt ha det lättare att skydda sig mot diskrimineringsåtal. 

Detta då sådant underlag visar på faktiska och objektiva bedömningar av en faktor som an-

nars är svårmätt.  

3.3 Avslutande kommentarer  

Oavstående kapitel har behandlat personlig lämplighet utifrån en allmän uppfattning bland 

arbetsgivare.  Från utredningen kring den allmänna uppfattningen går det dra slutsatsen att 

personlig lämplighet inte är ett homogent begrepp bland arbetsgivare. Arbetsgivare ser oli-

ka på meriten och har olika arbetsmetoder kring värdering av den. Det står dock klart att 

arbetsgivare i regel ser personlig lämplighet som en viktig kvalifikation i meritvärdering in-

för en nyrekrytering. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att personlig lämplighet inte är och inte måste 

vara ett homogent begrepp. En fördel med att personlig lämplighet inte är ett homogent-



 

 
16

fastställt begrepp är att det erbjuder en slags flexibilitet.  Arbetsgivare vill kunna anställa 

personal på personliga egenskaper som ligger i linje med arbetsplatsens värderingar vid det 

aktuella rekryteringstillfället. Vad arbetsgivare har för behov när det gäller sin personal kan 

skifta över tid, tjänst och avdelning, och därför har de ett stort intresse av att kunna anpas-

sa sin rekrytering efter just detta. Flexibiliteten kan också ligga i att personlig lämplighet kan 

följa en eventuell samhällsutveckling. Med samhällsutveckling menas här att normer och 

värderingar kan skifta med tid och därför innehålla aspekter som kan spela in i hur arbets-

givare ser på begreppet personlig lämplighet. Att personlig lämplighet inte är ett homogent 

begrepp kan erbjuda även arbetssökande förmåner i form av flexibilitet. Arbetssökande 

som har lägre formella meriter kan vid intervju få visa upp personliga egenskaper som talar 

för deras fördel och som därmed skulle kunna övervinna utbildning och erfarenhet. Då 

personlig lämplighet kan vara ett glidande begrepp kan en arbetssökande därmed också få 

en möjlighet att uppvisa ett spektrum av personliga egenskaper för att attrahera en potenti-

ell arbetsgivare.   

Det kan argumenteras att en av de största nackdelarna med personlig lämplighet är att det 

är ett svårdefinierat begrepp och att det därför kan skapa osäkerhet och bristande förutsäg-

barhet. Det kan skapa osäkerhet hos arbetsgivare i den bemärkelse att de saknar kunskap 

om hur mycket de faktiskt får lägga in i begreppet personlig lämplighet. Det kan skapa osä-

kerhet om vart begreppets gränser går och vad som är tillåtet. Det kan också skapa osäker-

het hos en arbetssökande i den bemärkelsen att denne inte vet exakt på vilka grunder han 

eller hon blir bedömd. På grund av osäkerheten kring begreppet och dess skiftande karak-

tär kan dess förutsägbarhet därför bli direkt påverkad. Denna problematik kommer att be-

lysas mer djupgående i den avslutande analysen som återfinns i kapitel sex.  

Efterföljande kapitel kommer gå djupare in i vad som finns fastslaget kring begreppet per-

sonlig lämplighet. Efterföljande kapitel syftar till att tydliggöra dess omfång och vilka regler 

som faktiskt finns. De regler som går att återfinna har arbetats fram genom framförallt 

praxis, och därför kommer AD:s uttalanden få stort utrymme och betydelse.  
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4 Personlig lämplighet i rättspraxis    

4.1 Inledning 

Föregående kapitel behandlade personlig lämplighet ur en mer allmän och praktisk synvin-

kel. Uppsatsen fortsätter nu att utreda personlig lämplighet utifrån rättspraxis hänförlig till 

DiskL. Denna del syftar till att rättsregler som arbetats fram genom AD:s tolkningar och 

domar.  Kapitlet kommer utöver att presentera reglerna också försöka belysa oklarheter 

och eventuella problem kring dem och meriten personlig lämplighet.  

4.2 Allmänt  

Personlig lämplighet kan spela in i de flesta steg i ett rekryteringsled. De kan spela in redan 

vid utformningen av annonsering genom att personlig lämplighet specificeras som ett krav 

eller att det avsiktligt utelämnas.41 Personlig lämplighet eller personliga egenskaper kan se-

nare komma att spela in vid exempelvis urval till intervju och i det faktiska anställningsbe-

slutet. Hur den personliga lämpligheten har spelat in i de olika stegen kan vara av vikt för 

att utreda huruvida diskriminering har förekommit i en rekrytering eller inte. Har exempel-

vis arbetsgivaren specificerat redan i annonsen att personlig lämplighet är en förutsättning 

för att erhålla det aktuella jobbet, kan detta få betydelse för bevisning i ett eventuellt 

diskrimineringsåtal.42  

Vid ett diskrimineringsåtal görs djupgående utredning kring den personliga lämpligheten 

oftast utifrån rekvisitet jämförlig ställning.43 Det är upp till den arbetssökande att visa på att 

jämförig ställning föreligger innan bevisbördan går över på arbetsgivaren. Arbetsgivaren har 

då att bevisa att orsakssamband saknas.44 Personlig lämplighet kan dock komma att ha be-

tydelse även för arbetsgivaren i dess motbevisning gällande just orsakssambandet.  Kan en 

arbetsgivare visa på att denne saknat kunskap om exempelvis ålder, eller om arbetsgivaren 

fattat samma beslut oavsett kunskap om åldern kan ett orsakssamband brytas.45 

Den arbetssökande påvisar att jämförlig ställning föreligger genom att presentera sina meri-

ter på ett förståligt och bedömningsbart sätt. Det är upp till den arbetssökande att visa des-

                                                 
41 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 139. 

42 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 140. 

43 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 156.  

44 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s.156.  

45 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s.169.  
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sa meriter i sin ansökan och på exempelvis intervjun, då arbetsgivaren saknar undersök-

ningsplikt.46 Det är den arbetssökande som ansvarar för att ansökan kommit arbetsgivaren 

tillhanda och att den har gjort det på det sätt som arbetsgivaren har specificerat. Den ar-

betssökande måste alltså ha sänt sin ansökan i tid och genom de medel som arbetsgivaren 

önskar. Härutöver ansvarar den sökande för att ansökan är komplett och förstålig.47   

Det ska poängteras att kvalifikationen personlig lämplighet endast ska tillmätas betydelse då 

det kan anses nödvändigt och rättfärdigat för den aktuella tjänsten.48 Andra sidan av samma 

mynt är när en arbetssökande är rent olämplig för en viss tjänst. Då krävs stark och säker 

bevisning från arbetsgivarens sida.49   

4.3 Annons  

Första steget för en arbetsgivare i sin rekryteringsprocess är som tidigare nämnt ofta att 

ställa upp en kravprofil. Denna kravprofil ligger sedan tillgrund för den annons som görs 

för att attrahera sökanden. En arbetsgivare kan genom utformningen av sin annons försöka 

styra urvalet av sökande genom antingen att uppmuntra en viss typ av sökande eller genom 

att avråda en annan.50 En arbetsgivare behöver dock vara noga med utformningen av sin 

platsannons då denna kan angripas med hjälp av DiskL, ifall den är diskriminerande.51 En 

platsannons kan vid senare skede även ligga till grund som bevisning i diskrimineringsären-

den, för att avgöra och bevisa om en arbetsgivare har haft ett diskriminerande syfte i sin re-

krytering. 52
 

 Mer om bevisaspekten kommer i efterföljande kapitel.
 

 

Det är vanligt att arbetsgivare i sin annonsering specificerar om personlig lämplighet är vik-

tigt för tjänsten eller om speciella personliga egenskaper efterfrågas.53 Att personlig lämp-

lighet är en kvalifikation för en aktuell tjänst behöver dock inte alltid skrivas ut utan kan 

                                                 
46 AD 2005 nr 3 samt Prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet s. 31.  

47 AD 2009 nr 11. 

48 AD 1983 nr 50. 

49 AD 1981 nr 169. Se även AD 1989 nr 40 och AD 2010 nr 91. 

50 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 139. 

51 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 139. 

52 Bet. .2000/01:AU3 Ändringar i Jämställdhetslagen m.m. avsnitt 5.4, s. 30. 

53 Se intervjuunderlaget som finns som bilaga sist i uppsatsen. 



 

 
19

om det är befogat och motiverat ändå få spela in i en arbetsgivares slutgiltiga anställnings-

beslut. För vissa tjänster kan kravet på personlig lämplighet vara underförstått.54  

Att den arbetssökande som slutligen blir anställd inte helt överensstämmer med annonsen 

eller kravprofilen, är inget ovanligt. Kriterier kan tänkas uppkomma under rekryteringspro-

cessens gång och andra kan tänkas ta form när olika sökanden ställs och jämförs emot var-

andra.55 Detta gör det möjligt att både specificera och korrigera meriter under rekrytering-

ens gång. Likväl som det kan tillkomma meriter och kvalifikationer kan gamla specificerade 

komma att korrigeras eller frånträdas.56 

AD har i ett fall från 1984 konstaterat att diskrimineringsregler inte ska anses ha innebör-

den att kvalifikationer som anges i en annons ska ha en absolut bindande effekt vid en re-

krytering.57 Med detta menar AD att diskrimineringsreglerna inte innebär att prövningen av 

en sökande ofrånkomligen ska ske med ledning utifrån just de i annonsen angivna kvalifika-

tionerna. AD menar att det kan finnas situationer där det kan föreligga omständigheter som 

gör att arbetsgivaren har goda skäl till att ändra inställning till vilka kvalifikationer som är 

nödvändiga för tjänsten. AD fastslår att andra meriter kan få tillämpas under förutsättning 

att de framstår som rimliga och godtagbara från diskrimineringshänseende i den aktuella 

rekryteringen.58   

Samtidigt som AD framfört sin åsikt om att diskrimineringsreglerna inta ska förbjuda ar-

betsgivare att ta hänsyn till andra meriter än de som angetts innan, så finns det risker med 

att tillåta sådant förfarande. AD menar att arbetsgivare kan ha som syfte att maskera ett 

diskriminerande anställningsbeslut med motiveringen att andra bedömningsgrunder har till-

lämpats. Om en arbetsgivare har gått på andra grunder än de som angivits i den ursprungli-

ga kravspecifikationen finns enligt AD "anledning att noggrant pröva hållfastheten i den av 

arbetsgivaren lämnade förklaringen till att han ändrat uppfattning rörande vilka bedöm-

                                                 
54 AD 2008 nr 47.  

55 SOU 1997:135 Ledare, makt och kön  s. 27. 

56 SOU 1997:135 s. 27. 

57 AD 1984 nr 12. 

58 AD 1984 nr 12. Se även AD 1984 nr 22. 
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ningsnormer som skall gälla och även i övrigt granska arbetsgivarens meritvärdering med 

särskild uppmärksamhet".59 

AD har även på senare tid prövat frågan om kvalifikationer som inte specificerats i annon-

sen, och åter bekräftat dess tidigare ståndpunkt. Arbetsgivare har alltså rätt att ta med nya 

kvalifikationer i sin bedömning av de arbetssökandena, ifall de har betydelse för tjänstens 

utövande, även om dessa inte specificerats i kravprofilen eller i annonsen.60 Arbetsgivare 

kan med framgång hävda att personlig lämplighet får och ska återspeglas i anställningsbe-

slutet trots att detta inte framgått tidigare såtillvida detta extra krav är berättigat.61  

4.4 Intervju 

4.4.1 Urval till intervju  

Det andra steget för arbetsgivare efter att ha annonserat en tjänst är att sålla bland ansök-

ningarna. Arbetsgivaren ska välja ut de kandidater som ska kallas till intervju för att sedan 

genomföra den faktiska intervjun. Det är av intresse att undersöka hur personlig lämplighet 

kan komma att spela in i båda dessa aspekter.  

Denna urvalsprocess och intervjuprocedur omfattas som tidigare nämnt av DiskL då lag-

stiftaren även arbetar för att utsatta grupper inte ska bli missgynnade redan i ett tidigt ske-

de.62 AD har uttalat att även om diskriminering ska motverkas måste arbetsgivare få vidta 

vissa åtgärder vid urvalet till intervjuer. Har det exempelvis varit ett högt antal sökande till 

en tjänst har arbetsgivare rätt att schablonmässigt sålla bort sökande som inte uppfyller den 

uppställda kravprofilen.63 AD anser att sådan sållning kan vara rättfärdigad om den sker 

utan avsikt att sålla bort arbetstagare med härledning av någon av diskrimineringsgrunder-

na.64  AD har härutöver slagit fast att en arbetsgivare har rätt att sålla bort ansökningar som 

inte inkommit i tid eller på rätt sätt samt ansökningar som är ofullständiga eller oförståli-

ga.65  

                                                 
59 AD 1984 nr 12. Se även AD 1984 nr 22. 

60 AD 2008 nr 47. 

61 AD 2008 nr 47. 

62 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 161. 

63 AD 2003 nr 58.   

64AD 2003 nr 58.   

65 AD 2006 nr 39, AD 2009 nr 11. 
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Det skydd som finns för en arbetssökande mot diskriminering i urvalet till intervju, liknar 

det skydd en arbetssökande har vid det faktiska anställningsbeslutet. Detta skydd gäller vid 

urvalet till intervju även om sökanden i slutskedet kanske inte har tillräckliga meriter för att 

erhålla jobbet.66 Om en sökande av exempelvis annat etniskt ursprung inte blir kallad till in-

tervju trots att person med svenskt ursprung med likvärdiga kvalifikationer blivit det, behö-

ver arbetsgivaren kunna lämna en godtagbar förklaring till sitt urval.67 Med det sagt är det 

inte självskrivet att en arbetsgivare bara genom att betrakta en sökandes handlingar faktiskt 

får/har kännedom om att denna är av exempelvis annan etnisk bakgrund.  Saknar arbetsgi-

varen kännedom om detta saknas också ett orsakssamband och diskriminering kan inte an-

ses föreligga.68  

Gällande personlig lämplighet och/eller personliga egenskaper kan det vara svårt för en ar-

betsgivare att skapa sig en uppfattning bara genom att granska ansökningshandlingar. AD 

har dock framfört att det inte är en omöjlighet att kunna få viss vägledning i ansöknings-

handlingarna och eventuella bilagor.69 Lagstiftaren har uttryckt en förståelse för denna svå-

righet och uttalat att denna svårighet dock torde minska efter att arbetsgivaren kunnat till-

godoräkna sig personlig kännedom om de sökande efter exempelvis en intervju.70  

4.4.2 Intervjuns betydelse  

Nästa fråga med härledning till anställningsintervjuer, är hur mycket vikt en arbetsgivare får 

lägga vid det som kommit fram vid själva intervjun. Denna aspekt kan vara avgörande för 

en arbetsgivare när det kommer till att väga en sökandes personliga lämplighet.  

Det kan konstateras att AD har givit arbetsgivare stort utrymme att lägga avgörande vikt 

vid de iakttagelser han gör av den arbetssökande vid själva intervjun.71 AD har uttalat i sin 

praxis att för vissa tjänster kan det vara naturligt att just den arbetssökandes intryck under 

intervjun kan bli utslagsgivande för bedömningen av arbetssökandes personliga lämplig-

                                                 
66 Prop. 1999/2000:143 s. 33 och Bet. 1998/99:AU4 Ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet s. 44. 
 
67 Prop. 1999/2000:143 s. 48. Se även prop. 1997/98:177 s. 31. 
 
68 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 169.  

69 AD 2010 nr 91.  

70 Prop. 1999/2000:143 s. 33. Se även AD 2006 nr 96. 

71 AD 2010 nr 91. 
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het.72 AD har också i vissa fall accepterat att intervjun ”ytterst legat till grund” för arbetsgi-

varens slutliga ställningstagande.73 Härtill kan det poängteras att intervjuns värde som be-

dömningsunderlag kan stärkas ytterligare om det bygger på iakttagelser från flera parter så 

som exempelvis från en arbetsgivare och en fackrepresentant.74  

AD har dock utvecklat sitt ställningstagande om att intervjuer kan få stort utrymme med att 

uttrycka att arbetsgivarens egen uppfattning från en intervju endast får tillmätas stor bety-

delse i de fall intervjuerna går korrekt till.75 Med korrekt skulle det kunna menas att samtliga 

sökanden fått samma förutsättningar, exempelvis genom längd på intervjuerna eller genom 

intervjuernas tillvägagångssätt och möjlighet till presentation av arbetsprover.76 Annan 

aspekt att ta i beaktande är om en arbetssökande under en intervju inte har ”kommit till sin 

rätt”. Då kan intervjun som bedömningsunderlag bedömas otillförlitligt.77 AD har framfört 

att det annars finns risk för att en arbetssökande exempelvis blir missförstådd eller att in-

tervjuaren har förutfattade meningar.78  

En annan riskfaktor som AD framfört med att arbetsgivare ges stort utrymme för att lägga 

avgörande vikt vid intervjun är att denne på så vis kan få det att framstå som att det handlar 

om värdering av den personliga lämpligheten när ett anställningsbeslut egentligen är dis-

kriminerande.  Domstolen framförde dock att detta motverkas genom att grundligt granska 

arbetsgivarens argument.79 Detta bör göras speciellt i de fall där arbetsgivare i hög grad låtit 

intryck vid anställningsintervjun påverka ställningstagandet.80 

4.5 Andra tänkbara faktorer  

Nedan behandlas några andra tänkbara faktorer som kan ha betydelse för meritvärderingen 

av personlig lämplighet. Dessa faktorer är inte uppställda i någon hierarkisk ordning och är 

                                                 
72 AD 2008 nr 47. 

73 AD 2005 nr 69. 

74 AD 1983 nr 78. 

75 AD 2006 nr 96. Se även AD 2009 nr 16. 

76 AD 2009 nr 16. 

77 AD 2008 nr 47. Se även AD 2009 nr 16 och AD 2005 nr 69. 

78 AD 2005 nr 69. 

79 AD 1983 nr 50. 

80 AD 1983 nr 78. 
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ej nödvändigtvis beroende av varandra. Uppställningen nedan är heller inte gjord i för-

hoppningen om att vara uttömmande.  

En tänkbar faktor som kan spela in i bedömningen av personlig lämplighet är hur bra en 

arbetssökande behärskar det svenska språket. Det kan argumenteras för att språk är en 

mätbar faktor som utgör en egen bedömningsgrund och alltså inte ingår som ett element i 

den personliga lämpligheten. Enligt författaren kan så dock ändå vara fallet. För att illustre-

ra detta ställningstagande kan ett exempel om en bilförsäljare framhållas. En arbetsgivare 

kan ha ett separat krav om att säljaren ska besitta så pass god svenska att denna klarar utfö-

ra sitt jobb. I denna bemärkelse blir språkkravet en egen kvalifikation som inte direkt är 

sammankopplad med den personliga lämpligheten. Det ska dock poängteras att en arbets-

givare dessutom kan ha högre krav på det svenska språket än att arbetstagaren endast ska 

kunna utföra sitt jobb. Arbetsgivaren kan också ha krav på att arbetstagaren ska ha så god 

svenska så denna inte bara klarar av att utföra sitt jobb utan dessutom kan göra det med 

höga säljresultat. I denna bemärkelse kopplas det svenska språket ihop med arbetstagarens 

säljförmågor och blir därmed också en del av den personliga lämpligheten. Enligt DiskL får 

en arbetsgivare väga in en arbetssökandes språkkunskaper för att kunna bedöma den per-

sonliga lämpligheten för en tjänst.81 Detta ställer dock krav på att det kan göras sakligt och 

motiverat samt inte till en högre grad än vad arbetet faktiskt kräver.82 Exakt hur höga krav 

arbetsgivaren får ställa beror på tjänstens karaktär och vilka krav arbetsuppgifterna ställer.83 

Där arbetsutövningen ställer högre krav på fullgod kommunikation kan också högre krav 

ställas på den arbetssökande, för att fastställa dennes personliga lämplighet.84  

En annan faktor som kan få avgörande betydelse för en sökandes personliga lämplighet är 

huruvida den sökande följer de för arbetsplatsen utarbetade normerna. AD har slagit fast 

att arbetsgivare är tillåtna att ha och tillämpa normer som är ”sakliga i den meningen att det 

är rationellt från arbetsgivarens synpunkt att tillämpa dem, såvida normerna inte är 

[…]diskriminerande”.85 Här kan ett fall från 1989 rörande en kvinnlig spårvagnsförare 

                                                 
81 AD 2002 nr 128. 

82 AD 2002 nr 128.  

83 AD 2002 nr 128 och AD 2008 nr 47. 

84 AD 2002 nr 128 och AD 2008 nr 47. 

85 AD 1989 nr 40. jfr även AD 1987 nr 1 och AD 1988 nr 50. 
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nämnas.86 Den kvinnliga föraren jobbade för Göteborgs spårvagnar när hon efter en kär-

leksaffär med en kollega fick samarbetsproblem på arbetsplatsen. Samarbetsproblemen 

gällde dels partnern men också övriga kollegor och ledning. Händelsen och efterföljande 

konsekvenser föranledde att kvinnan fick psykiska problem och varit sjukskriven mycket.  

Efter en tid sa kvinnan självmant upp sig men önskade efter en tids frånvaro återanställ-

ning. Kvinnan blev då nekad anställning på grunden bristande personlig lämplighet. Kvin-

nan påkallade könsdiskriminering och fallet gick upp till AD. Arbetsgivaren åberopade som 

grund för sitt beslut samarbetsproblemen och den höga sjukfrånvaron. Arbetsgivaren till-

lämpade en norm om att inte erbjuda återanställning till arbetstagare som haft mer än 60-70 

sjukdagar det senaste året. Arbetsgivarens syfte med normen var att motverka de allvarliga 

problem arbetsplatsen haft med administrativa uppgifter och schemaläggning till följd av 

höga sjukskrivningar. AD fastslog att Göteborgs spårvagnar i detta avseende hade en ratio-

nell och välmotiverad norm som inte gick att angripa ur diskrimineringssynpunkt. Normen 

var dessutom utformad på ett könsneutralt sätt.  

En tredje och tänkbar faktor som kan spela in i en arbetsgivares bedömning av personlig 

lämplighet är huruvida en arbetssökandes tidigare incidenter får vägas in. Arbetsgivare kan 

ha ett intresse av att få väga in sådana incidenter som den arbetssökande har varit iblandad i 

tidigare, för att exempelvis skapa sig en uppfattning om liknande situation kan uppstå igen. 

AD har slagit fast att hänsyn till tidigare händelser endast får tas i särskilda fall och att 

mindre eller ingen vikt får läggas vid händelser som skett långt bak i tiden.87 AD har i ett 

fall från 1982 gjort bedömningen att ingen hänsyn fick tas till en specifik händelse som 

hade inträffat sju till tio år tidigare.88 I ett annat fall från 1983 tog AD samma ställning för 

en incident som hade inträffat ”ett par år tidigare”.89 AD har också uttalat att vissa händel-

ser endast får tillmätas betydelse 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 betydelse, om det senare gäller att ta ställning i en diskrimineringstvist”90  AD 

prövade ett fall där en nuvarande arbetssökande tidigare hade hamnat i en konflikt, i sin roll 

som kursledare, med andra kursdeltagare och inte kunnat behärska sig. AD konstaterade då 

                                                 
86 AD 1989 nr 40. 

87 AD 1982 nr 139 och 1983 nr 50.  

88 AD 1982 nr 139. 

89 AD 1983 nr 50. 

90 AD 1983 nr 50. 
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att denna incident endast inträffat vid ett enstaka tillfälle då hans omdöme i viss mån hade 

svikit honom. AD slog samtidigt fast att denna incident inte var nog för att det skulle fin-

nas stöd för ett antagande om att den arbetssökandes personliga lämplighet skulle ha varit 

påverkad vid en meritvärdering till en ny anställning.91 I samma fall slog dock AD fast att 

en tidigare händelse som föranlett en disciplinär påföljd kan få betydelse vid en meritvärde-

ring i samband med ansökan till nytt arbete, om den inträffat mindre än två år innan an-

ställningsförfarandet inletts. En fråga som kan vara av intresse är om ovanstående endast 

gäller för meritvärdering hos ny arbetsgivare eller om samma gäller vid ny anställning hos 

en tidigare arbetsgivare. Här kan fallet om den kvinnliga spårvagnsföraren från 1989 näm-

nas igen.92 Där spelade kvinnans samarbetsproblem efter en kärleksaffär in i meritvärde-

ringen av hennes personliga lämplighet. Det är av detta fall dock svårt att dra några klara 

generella slutsatser kring frågan om tidigare incidenters vikt vid återanställning som en iso-

lerad aspekt. Detta på grund av att händelsen i fråga var så nära sammankopplat med ar-

betsgivarens normer, som fick avgörande betydelse för den personliga lämpligheten i fallet.       

Slutligen kan rekrytering till arbetsledande ställningar kommenteras. Vid rekrytering till ar-

betsledande befattningar har AD slagit fast att den arbetssökandes personliga lämplighet 

kan få en stor roll. Det kan vid denna typ av rekrytering vara motiverat att lägga än större 

vikt vid den sökandes personliga lämplighet, än vad det kanske hade varit vid rekrytering till 

lägre befattningar. Arbetsgivare kan ha ett motiverat intresse av att få väga in dels en allmän 

grundsats om personlig lämplighet för arbetet men också den sökandes lämplighet av att 

vara chef.93  

4.6 Anställningsbeslut  

Sista steget i en rekrytering är det faktiska anställningsbeslutet. En arbetsgivare inom den 

privata sektorn har som tidigare nämnt rätt att själv helt bestämma vem denna vill anställa, 

men med risken att behöva betala ersättning om någon har blivit diskriminerad i processen. 

En domstol kan därför aldrig tvinga en arbetsgivare inom den privata sektorn att anställa 

den som blivit diskriminerad utan arbetsgivaren kan stå kvar vid sitt ursprungliga anställ-

ningsbeslut. Detta skiljer sig från den offentliga sektorn där ett anställningsbeslut kan 

komma att ändras genom ett förvaltningsförfarande.  

                                                 
91 AD 1983 nr 50. 

92 AD 1989 nr 40.  

93 AD 1983 nr 102 och AD 2006 nr 96. 
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För att undgå att behöva betala diskrimineringsersättning eller att behöva ändra sitt anställ-

ningsbeslut ska en arbetsgivare utvärdera den sökandes meriter utifrån ljuset av den krav-

specifikation och annons som uppställts. Ibland kan dock också övriga önskvärda meriter 

uppenbara sig under rekryteringens gång. För att hitta den kandidat som är bäst kvalificerad 

för ett jobb gör arbetsgivaren en meritvärdering av de sökandes erfarenhet, utbildning och 

personlig lämplighet. Meritvärdering görs normalt genom granskning av ansökningshand-

lingar i kombination med intervju och referenstagning. Denna meritvärdering är i regel mer 

noggrant genomförd än den som sker innan urval till en intervju.94  

När en arbetsgivare värderar de sökandes meriter torde det normalt vara någorlunda enkelt 

att bedöma arbetssökandes erfarenhet och utbildning. Den sökandes personliga lämplighet 

kan dock innehålla betydande bedömningssvårigheter. Med detta sagt ska det dock poäng-

teras att bedömning av erfarenhet och utbildning inte endast görs utifrån längd och nivå, 

utan görs med hänsyn till den meritering som är mest aktuell och relevant för den specifika 

tjänsten.95 En sökande som är överkvalificerad gällande erfarenhet och utbildning kan i vis-

sa fall till och med vara att anse som inte kvalificerad för en viss tjänst.96  

När det kommer till meritvärderingen ska det utöver ovan nämnda också poängteras att då-

liga vitsord inte ska undervägas mot exempelvis lång arbetslivserfarenhet eller utbildning.97 

Många gånger sammanfaller nämligen personlig lämplighet med kvalifikationerna bättre yr-

kes- och arbetslivserfarenhet. Det är av intresse för en arbetsgivare att inte bara titta på hur 

länge en arbetstagare har haft en tidigare tjänst utan också hur denna uppfyllde den. En ar-

betsgivare kan därför ha ett motiverat intresse av att utvärdera hur en arbetssökandes tidi-

gare kollegor och chefer såg på den arbetssökandes tidigare prestationer. AD har uttalat att 

ett väl utfört arbete kan vara överordnat en längre arbetslivserfarenhet.98 Detta slog AD fast 

i ett fall från 2004 där domstolen dömde till fördel för arbetsgivaren som anställt en man 

framför en kvinna med längre formella erfarenheter.99 Personlig lämplighet var av avgöran-

de betydelse för tjänsten och då kvinnans tidigare arbetsprestationer innehöll tveksamheter 

                                                 
94 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 166. 

95 AD 1989 nr 122.  

96 AD 2009 nr 16.  

97 AD 2004 nr 44. 

98 AD 2004 nr 44. 

99 AD 2004 nr 44. 
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medan mannen hade fina vitsord, ansågs kvinnan mindre lämpad och därmed ej heller be-

finna sig i en jämförbar ställning.   

Meritgrunden personlig lämplighet är sällan lika lättvärderad som erfarenhet och utbildning. 

Det framkommer sällan bara av att granska en arbetssökandes CV om denna är lämpad för 

tjänsten eller inte. Hur en meritvärdering av personlig lämplighet rent konkret ska gå till en-

ligt AD är inte heller helt klart.100 Första frågan att besvara för att ta reda på hur en värde-

ring ska gå till är att avgöra vad personlig lämplighet faktiskt kan bestå i. Det kan vara allt 

från stresstålighet, samarbetsförmågor, bra säljförmågor eller kanske goda ledaregenska-

per.101 Den andra frågan gäller vilka krav AD ställer på en arbetsgivares anställningsbeslut 

där personlig lämplighet varit avgörande. AD har fastslagit att en arbetsgivares bedömning 

måste vara förklarlig och förstålig.102 Bedömningen kräver ett visst mått av objektivitet och 

måste dessutom vara seriöst gjord. Det får alltså inte handla om rent subjektiva bedöm-

ningar eller bedömningar som grundar sig på andrahandsinformation om den arbetssökan-

de. 103 Det ska dock poängteras att AD slagit fast att arbetsgivare har rätt att gå på iakttagel-

ser som denna fått vid intervju och referenstagning om de är seriöst syftade.104 AD har 

konstaterat att intervju och referenstagning normalt är det vanliga tillvägagångssättet för att 

samla information om en arbetssökandes personliga lämplighet. Har detta gjorts på ett se-

riöst sätt är tillvägagångssättet också godtagbart ur diskrimineringshänsyn. Vid referenstag-

ning ska dock de kontaktade bestå av personer med relevant personlig vetskap om den ar-

betssökande, exempelvis tidigare arbetsgivare.105 AD anser att det är motiverat att förhöra 

sig om en sökandes personliga egenskaper från såväl kollegor som chefer.  AD har härut-

över slagit fast att det kan vara godtagbart för en arbetsgivare att enbart gå på sådana refe-

renser och yttranden för att fatta ett anställningsbeslut, utan att ha hållit intervju.106  

                                                 
100 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 166. 

101 AD 2008 nr 47 och AD 2005 nr 69. 

102 AD 1989 nr 40 och 2008 nr 47. 

103 AD 1989 nr 40 och 2008 nr 47.  

104AD 1981 nr 169. Se även AD 1989 nr 40, AD 2005 nr 69, AD 2009 nr 16, samt AD 2010 nr 91. 

105 AD 2010 nr 91. 

106 AD 2004 nr 44. 
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Det är viktigt att iakttagelser från intervju och från referenser värderas på ett sätt som är 

sakligt och som består av ett visst mått av objektivitet.107 Dåligt grundade uppgifter eller 

uppgifter som grundas på andrahandsuppgifter från personer som saknar kunskap om den 

sökande utifrån ett tjänsteperspektiv accepteras inte. Härtill hör också rent subjektiva be-

dömningar om den sökandes personliga lämplighet.108 Här kan ett fall från 2010 nämnas.109 

En 62-årig kvinna riktade diskrimineringstalan mot staten genom arbetsförmedlings age-

rande och vann på grunden åldersdiskriminering. Detta då hon blivit missgynnad genom att 

inte kallas till intervju eller blivit erbjuden jobbet.110 Staten menade att kvinnan inte beretts 

tjänsten för att hon inte var personligt lämpad. Staten grundade detta ställningstagande på 

referenser från anställda hos arbetsförmedlingen, som hade varit kvinnans jobbcoacher un-

der hennes tid som arbetssökande. De hade bedömt kvinnan som ej tillräckligt lämpad för 

tjänsten och informerat arbetsgivaren om detta.111  

AD slog i 2010:års fall fast att arbetsgivaren brustit i sin värdering genom att inte ha gjort 

en tillförlitlig bedömning av kvinnans personliga lämplighet. Arbetsgivaren hade dragit av-

görande slutsatser om kvinnans lämplighet med grund i yttranden från kvinnans tidigare 

jobbcoacher. AD konstaterade att de båda jobbcoacherna hade haft en betydligt begränsad 

kontakt med kvinnan, och inte hade någon erfarenhet av henne i egenskap av arbetstagare. 

Arbetsgivaren utredde inte heller på vilka omständigheter jobbcoacherna grundade sin be-

dömning. AD ansåg det därför lämpligt att kvinnans personliga lämplighet därför skulle ut-

redas vidare.112 

Det är ett vanligt fenomen att arbetsgivare pekar på att den arbetssökande har befarade 

samarbetsproblem, som skäl för att inte anställa en person.113 För att en arbetsgivare ska 

med framgång kunna föra sådan argumentation krävs det stark och tillförlitlig bevisning för 

att AD ska godta ett påstående om att en sökande är olämplig. Bakomliggande skäl till detta 

                                                 
107 AD 2004 nr 44. 

108 AD 1987 nr 67.  Se även AD 2009 nr 16 och AD 2010 nr 91. Prop. 1978/79:175 Förslag till lag om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m. m. s 51. 

109 AD 2010 nr 91. 

110 AD 2010 nr 91. 

111 AD 2010 nr 91. 

112 AD 2010 nr 91. 

113 AD 1989 nr 40. 
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beviskrav är att lagstiftaren och AD vill motverka att arbetsgivare på så vis maskerar ett an-

nars diskriminerande anställningsbeslut.114  

4.7 Avslutande kommentarer  

Gällande personlig lämplighet utifrån en regelorienterad synvinkel, spelar meriten in i flera 

olika steg i ledet mot en nyanställning. Arbetsgivare specificerar ofta redan i sin annons om 

personlig lämplighet eller personliga egenskaper kommer spela in vid ett anställningsbeslut. 

Även om det inte har specificerats kan det som tidigare nämnt ändå vara befogat och rätt-

färdigat för arbetsgivare att väga in kvalifikationen vid en meritvärdering.  För vissa tjänster 

kan kravet på personlig lämplighet vara underförstått. Det kan också vara så att kriteriet 

personlig lämplighet uppkommer under rekryteringens gång, då arbetssökanden ställs mot 

varandra.  Att nya bedömningsfaktorer kan uppkomma allt eftersom är för författaren inte 

särskilt konstigt eller anmärkningsvärt. Det innehåller dock som AD framfört även risker. 

Arbetsgivare kan ha som syfte att försöka maskera diskriminering med att åberopa att nya 

kvalifikationer har använts än de som är specificerade i annonsen.   

När arbetsgivaren sedan ska kalla sökanden till intervju har denna som tidigare presenterat 

rätt att schablonmässigt sålla bort arbetssökanden som inte uppfyller kravprofilen, ansök-

ningar som är ofullständiga eller inte kommit arbetsgivaren tillhanda på specificerat sätt. 

Det kan anses att arbetsgivare måste få ha rutinmässiga arbetsmetoder för att sålla bland 

ansökningar. Detta speciellt när antalet sökande har varit stort. Sådan sållning kan dock in-

nehålla problem och svårigheter när tjänsten ställer krav på personlig lämplighet. Hur mäter 

arbetsgivare en sökandes lämplighet bara av ansökningshandlingarna? Hur sållar arbetsgiva-

ren bland dem med personlig lämplighet i åtanke? Även här finns en risk att arbetsgivare 

försöker maskera diskriminerande beslut med hänvisning till personlig lämplighet. Det ska 

dock tilläggas att precis som AD har uttalat är det dock inte en omöjlighet att kunna få viss 

vägledning om den personliga lämpligheten i ansökningshandlingarna och eventuella 

bilagor.  

När intervjuerna väl är genomförda vägs dessa sedan in i anställningsbeslutet. Arbetsgivare 

har som tidigare fastslagit stort utrymme att lägga avgörande vikt vid de iakttagelser denna 

gör vid själva intervjun.  Görs iakttagelserna från flera parter så som exempelvis från en ar-

betsgivare och en fackrepresentant, får bedömningen ytterligare tyngd. För att intervjun ska 

                                                 
114 AD 2005 nr 69. 
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få ges avgörande betydelse är det dock viktigt att den går rätt till och att den arbetssökande 

kommer till sin rätt. Här kan dock frågan höjas om hur ett påstående om att så inte är fallet 

bevisas alternativt motbevisas? Om en arbetssökande anser sig inte få ha kommit till sin rätt 

och ord ställs mot ord, hur avgörs frågan då? Om arbetstagare i efterhand vill påtala sådan 

problematik kan bevisningen bli svår. Det finns här också en risk med att arbetsgivare tillåts 

lägga stor eller avgörande vikt vid just intervjun. Arbetsgivare kan försöka maskera ett dis-

kriminerande beslut genom att försöka hänvisa till att den personliga lämpligheten som 

framkom vid intervjun har varit avgörande.  

Andra faktorer som kan spela in vid bedömning av den personliga lämpligheten är exem-

pelvis den sökandes språkkunskaper.  För att sådan bedömning ska vara godtagbar krävs 

dock att det kan göras sakligt och motiverat. Det ställs också krav på att det inte görs till en 

högre grad än vad arbetet faktiskt kräver.  Som tidigare nämnt kan en arbetsgivare ha ett 

motiverat syfte att bedöma den personliga lämpligheten utifrån jobbets utförande. Är ar-

betstagaren säljare torde det rimligt att en arbetsgivare får bedöma om arbetstagarens sälj-

förmåga påverkas negativt av bristande språkkunskaper. Detta måste dock ske utan diskri-

minerande avsikt. Likt i många andra aspekter gällande personlig lämplighet finns även här 

en risk för att arbetsgivare försöker maskera ett annat diskriminerande beslut.  

En annan tänkbar faktor som har betydelse för den personliga lämpligheten är utarbetade 

normer på arbetsplatsen.  Normer är ofta utarbetade i fastställda riktlinjer och torde därför 

vara lättare för arbetsgivare att bevisa. Arbetsgivare skulle också kunna påvisa att sådana 

existerar genom att visa att man varit konsekvent med samma beslut i tidigare situationer. I 

de fall sådant inte går att visa, torde samma risk finnas som den gällande diskriminering vid 

språkkrav.  

En tredje tänkbar faktor att väga in i personlig lämplighet är tidigare incidenters betydelse. 

Som tidigare fastslaget ter det sig inte konstigt att arbetsgivare har ett intresse av att försöka 

förutspå om liknande händelser kan inträffa igen. Här kan det dock tyckas att AD har varit 

tydlig i sitt uttalande om när sådan hänsyn får tas. AD har slagit fast att mindre eller ingen 

vikt får läggas vid händelser som skett långt bak i tiden och att händelser endast får tillmä-

tas betydelse om ”det kommer till uttryck mer eller mindre regelbundet. Det kan vara svårt 

att avgöra om arbetsgivare ändock lagt vikt vid tidigare incidenter vid ett anställningsbeslut. 

Det kan tänkas att arbetsgivare som fått kännedom om en händelse som skett långt tillbaka 

i tiden ändå lägger vikt vid denna, men att arbetsgivaren då motiverar det med exempelvis 
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övriga iakttagelser på själva intervjun. Detta fenomen torde som tidigare visat vara en risk 

som kan tänkas uppkomma i många av de situationer där personlig lämplighet har spelat in.  

Personlig lämplighet är viktigt för många tjänster och arbetsplatser. Det är viktigt för tjäns-

tens utövande och för exempelvis samarbetet med övrig personalstyrka. Härutöver kan det 

tilläggas att personlig lämplighet ibland kan spela in inte bara för tjänstens utövande som 

sådan utan också för vilken nivå den ligger på. Vid rekrytering till arbetsledande befattning-

ar vill en arbetsgivare kunna försäkra sig om att arbetstagaren kan utföra det faktiska jobbet 

men också att denna kan leda andra. En arbetsgivare vill härmed kunna försäkra sig om att 

arbetstagaren också klarar av en roll som chef. Detta har AD uttryckt vara en godtagbar or-

sak till att personlig lämplighet kan få än större betydelse än i övrig rekrytering.  

 Sista steget innan en arbetsgivare normalt fattar ett anställningsbeslut är referenstagning. 

Referenser får vägas in i ett anställningsbeslut när det gäller personlig lämplighet om de är 

sakliga och kommer från parter som har relevant kännedom om den arbetssökande. Det 

som kommer fram vid sådan bedömning kan få direkt avgörande betydelse. AD har slagit 

fast att dåliga vitsord inte ska undervägas mot exempelvis lång arbetslivserfarenhet eller ut-

bildning utan kan rent av vara överordnat. Arbetsgivare har ett berättigat intresse av att inte 

bara titta på hur länge en arbetstagare har haft en tidigare tjänst utan också hur denna upp-

fyllde den. Även vid referenstagning kan det finnas risker med att en arbetsgivare försöker 

maskera ett annars diskriminerande beslut med hänvisning till personlig lämplighet. Denna 

risk torde dock enligt författaren vara relativt låg eller i vart fall relativt enkel att kontrollera 

och motverka. Eftersom referenstagning bygger på exempelvis tidigare arbetsgivares upp-

fattning och erfarenheter av den arbetssökande kan man i efterhand använda denna part 

som en del i bevisningen. Det ska dock understrykas att problematiken ändå skulle kunna 

finnas när informationen kommer från part som har någon form av anknytning till den nya 

arbetsgivaren. Denna problematik fanns exempelvis vid fallet som gällde en 62årig kvinna 

som blivit diskriminerad av arbetsförmedlingen. Där tog dock AD dock starkt ställning för 

den missgynnade parten.   

När det kommer till en arbetsgivares samlade bedömning av den personliga lämpligheten 

hos en sökande, har AD fastslagit att en arbetsgivares bedömning måste vara förklarlig och 

förstålig för utomstående part.  Bedömningen kräver ett visst mått av objektivitet och mås-

te dessutom vara seriöst gjord. Det får alltså inte handla om rent subjektiva bedömningar 

eller bedömningar som grundar sig på andrahandsinformation om den arbetssökande. Ex-
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akt vad dessa kriterier innebär är svårt att fästställa. Det är svårt att ge meriten en tydlig de-

finition eftersom begreppet personlig lämplighet är så pass flexibelt i sig självt. Vidare reso-

nemang kring personlig lämplighets flexibilitet kommer att föras i uppsatsens avslutande 

analys.  

Efterföljande kapitel som är den sista deskriptiva delen innan den avslutande analysen, 

kommer  ytterligare belysa bevisfrågor. Kapitlet kommer behandla bevisfördelning och be-

visbörda i diskrimineringsärenden med hänsyn till meriten personlig lämplighet. Där disku-

teras bevisfördelningen mer djupgående och bygger vidare på argument som framkommit i 

detta kapitel. Efterföljande kapitel går dock också vidare och fokuserar mer på tröskeln för 

att parternas beviskrav.  
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5 Bevisfördelning och bevisbörda  

5.1 Inledning  

Tidigare kapitel har behandlat en arbetsgivares fria anställningsrätt i förhållande till diskri-

mineringslagstiftning. Det har också mer specifikt behandlat personlig lämplighet som me-

rit vid anställning. Personlig lämplighet kan som tidigare visat vara en svår merit att faststäl-

la. Det kan också vara en svårbedömd merit att väga och jämföra arbetssökanden sinsemel-

lan. En arbetsgivare måste dock försöka göra just denna bedömning för att kunna utreda 

vilken arbetssökande som har bäst samlade kvalifikationer för tjänsten, och för att inte ris-

kera att bli sårbar för diskrimineringsåtal. Nedanstående kapitel bygger vidare på föregåen-

de kapitel och behandlar mer ingående en arbetsgivares bevisbörda där diskriminering än-

dock har kommit i fråga i samband med att personlig lämplighet har spelat in i ett anställ-

ningsbeslut. Föregående kapitel har i viss mån redan behandlat grundelement i diverse be-

visfrågor, men detta kapitel är avsett att gå djupare och fokusera mer på tröskeln för par-

ternas beviskrav. Frågor som i detta kapitel är av särskilt intresse är till vilken nivå en ar-

betssökande måste bevisa sin börda och till vilken nivå arbetsgivaren sedan måste bevisa 

sin del.    

5.2 Allmänt 

Inom civilrätten gäller som huvudregel att den part som påstår något har som bevisbörda 

att även bevisa detta, såtillvida inget annat följer av lag.115 Regeln om bevisbörda i DiskL 

ska dock ses som ett avsteg från ovanstående huvudregel.116  

Enligt DiskL åligger det den som anser sig ha blivit diskriminerad att visa omständigheter 

som ger anledning att anta att diskriminering har förekommit. Som beviskrav ställs inte att 

det ska vara styrkt att diskriminering har förekommit som begreppet ”visa” möjligen anty-

der. Enligt bevisbörderegelns utformning i DiskL räcker det med att käranden gör det ”an-

tagligt” att så har varit fallet, vilket är den lägsta av bevisgraderna inom civilrätten.117 Bevis-

börderegeln i DiskL ska ses som en presumtionsregel, vilket innebär att diskriminering pre-

sumeras föreligga om käranden, alltså den arbetssökande, uppfyllt sin bevisningsskyldig-

                                                 
115 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 534.  

116 3 § 6 kap. DiskL. 

117 Svenaeus Lena, Ska invandrare ha sämre rätt än parkeringsbolag? Lag & avtal, 2005, häfte 11, s. 35 
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het.118 Presumtionsregeln i DiskL syftar till att ge den som anser sig ha blivit diskriminerad 

bevislättnad i jämförelse med den inom civilrätten traditionella huvudregeln.119  

Om käranden uppfyller sitt beviskrav övergår bevisbördan sedan till svarande, som då har 

att bevisa att diskriminering inte föreligger genom att påvisa att det saknas orsakssamband 

mellan det åberopade missgynnandet och den aktuella diskrimineringsgrunden.120 

Det är den arbetssökande som har bevisbördan för att visa de första två av de tre rekvisit 

som ställs för att direkt diskriminering ska anses föreligga. Dessa två rekvisit är missgyn-

nande och jämförbar ställning.121 Som tidigare nämnt torde missgynnandet inte vara svårt 

att göra antagligt, då klassiska fall av missgynnande är att inte bli antagen till intervju eller 

att inte erhålla den faktiska tjänsten.122 Den arbetssökande har också bevisbördan för den 

jämförbara ställningen, vilket måste kunna anses vara mer ansträngande. Den arbetssökan-

de har här bevisbördan för att visa att arbetsgivaren har mottagit ansökan, att arbetsgivaren 

mottagit den på rätt sätt samt att ansökan är förstålig och mätbar som därav påvisar att 

jämförlig ställning föreligger.123 

Diskrimineringsärenden som har personlig lämplighet som ett avgörande element stannar 

ofta i en utredning kring huruvida en jämförlig ställning föreligger. Personlig lämplighet kan 

för många tjänster vara en nödvändig kvalifikation för jobbet och som därav kan ha stor 

betydelse för en samlad bedömning av en sökandes meriter.124 Är en missgynnad sökande 

inte på en jämförlig ställning kan diskriminering ej heller anses föreligga. För att utreda om 

jämförlig ställning föreligger undersöker AD hur arbetsgivaren bedömt de sökandes per-

sonliga lämplighet och fastställer sedan om detta gjorts på ett korrekt sätt.125 Anses jämför-

lig ställning föreligga måste en arbetsgivare kunna motbevisa ett orsakssamband mellan 

                                                 
118 Prop 2007/08:95 s 561. Jfr NJA 2006 s. 170. I tidigare förarbeten och uttalanden av AD beskrivs bevis-
fördelningen som en regel om delad bevisbörda och inte som en presumtionsregel. I diskrimineringspropo-
sitionen från 2007 hänvisas dock istället till HD:s fall från 2006, där domstolen tagit ställning för den såkal-
lade presumtionsregeln.  

119 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 534. 

120 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 534. 

121 3 § 6 kap. DiskL.  

122 Se exempelvis AD 1989 nr 40, AD 2005 nr 69, AD 2009 nr 16, samt AD 2010 nr 91. 

123 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s. 159. 

124 Se exempelvis AD 1989 nr 40, AD 2005 nr 69, AD 2009 nr 16, samt AD 2010 nr 91. 

125 Se exempelvis AD 1989 nr 40, AD 2005 nr 69, AD 2009 nr 16, samt AD 2010 nr 91. 
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missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Här måste alltså arbetsgivaren visa att andra 

grunder varit avgörande, så som exempelvis den personliga lämpligheten, och inte diskri-

mineringsgrunden. Ett exempel på hur arbetsgivare kan motbevisa sådant orsakssamband 

är att påvisa att denne saknade kunskap om att grunden förelåg, så som exempelvis en sö-

kandes sexuella läggning, eller att personen inte skulle ha erhållit jobbet oavsett kön etc.126  

Beträffande vilka krav som ska ställas på arbetsgivaren för att presumtionen om diskrimine-

ring ska kunna brytas, har AD uttalat vissa krav. För att en arbetsgivares argumentering 

kring personlig lämplighet ska accepteras får argumenten inte grundas på rent subjektivt be-

tonade bedömningar eller enbart löst grundade uppgifter. AD menade dock att det är tillå-

tet för arbetsgivare att beakta uppgifter som är seriöst syftande, i sitt anställningsbeslut. 127 

Härutöver uttalade AD att meritvärderingen måste genomföras på ett objektivt och från 

DiskL synpunkt godtagbart sätt. En bedömning av en sökandes personliga lämplighet mås-

te vara förklarlig och förståelig för en utomstående bedömare.128 Härutöver ska de omstän-

digheter som åberopas av en arbetsgivare framstå som sakliga. Omständigheterna ska dess-

utom vara av sådan karaktär att de kan övertyga en utomstående om att orsakssamband 

saknas mellan åberopad diskrimineringsgrund och det aktuella missgynnandet. 129 

AD har härutöver uttalat att:  

Det torde däremot inte generellt kunna ställas upp något krav på att de av arbetsgivaren åbero-

pade skälen är av något särskilt kvalificerat slag. Man skall emellertid inte godta påståenden i 

fråga om arbetsgivarens skäl för sitt beslut som i den meningen är osakliga, att de är rent subjek-

tiva eller att de annars inte låter sig med tillräcklig grad av säkerhet bedömas i en efterföljande 

rättslig prövning. Det avgörande måste vara om arbetsgivaren på ett övertygande sätt kan visa att 

det är de av honom åberopade skälen, under förutsättning att det inte är skäl som har att göra 

med sökandens kön, som faktiskt har varit styrande för hans handlande. 130 

 

                                                 
126 Fransson Susanne & Stüber Eberhard, Diskrimineringslagen. En kommentar, s 169. 

127 AD 2005 nr 69. 

128 AD 2010 nr 91, AD 2005 nr 69. 

129 AD 2010 nr 91. 

130 AD 2010 nr 91. (se prop. 1999/2000:143 s. 53 samt AD 1987 nr 51, 1989 nr 40 och AD 2003 nr 55). 
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Det kan argumenteras att AD ställer låga krav på arbetsgivarens bevisning avseende urval 

med hänvisning till personlig lämplighet. AD tillåter att referenstagning och intervju ges 

stor betydelse då det är det normala sättet för arbetsgivare att rimligen inhämta uppgifter 

om en sökandes personliga lämplighet.131 AD har också uttalat att ”Om arbetsgivaren på ett 

trovärdigt sätt kan anföra omständigheter som ger åtminstone stöd för hans version kan 

detta ofta föranleda bedömningen att någon diskriminerande handling inte är styrkt”.132 

I vissa ärenden åberopar arbetsgivare inte att annan arbetssökande hade bättre kvalifikatio-

ner för en tjänst genom den personliga lämpligheten, utan snarare det omvända. Arbetsgi-

vare kan hävda att den missgynnade arbetssökanden istället varit direkt olämplig för en 

tjänst. Här har dock AD slagit fast att för att sådana resonemang ska vara godtagbara krävs 

stark och tillförlitlig bevisning.133  

5.3 Avslutande kommentarer  

Som kapitlet ovan visar är bevisbörderegeln i DiskL att anse om ett avsteg från den i civil-

rätten annars rådande huvudregeln. Bevisbörderegeln i DiskL är en presumtionsregel som 

har som syfte att ge käranden bevislättnader. Enligt DiskL åligger den som anser sig ha bli-

vit diskriminerad att visa omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering har 

förekommit. Som beviskrav ställs således att käranden gjort det ”antagligt” att diskrimine-

ring ägt rum. Om käranden uppfyller sitt beviskrav övergår bevisbördan sedan till svarande, 

som då har bevisa att diskriminering inte föreligger genom att påvisa att det saknas orsaks-

samband mellan det åberopade missgynnandet och diskrimineringsgrunden. 

Missgynnande torde inte vara svårt att göra antagligt, men att visa på jämförbar ställning 

måste kunna ses som mer ansträngande. Den högre ansträngningen ligger i att den arbets-

sökande först måste visa att arbetsgivaren faktiskt har mottagit ansökan, att arbetsgivaren 

mottagit denna på rätt sätt och att ansökan är förstålig och mätbar. Där ord står mot ord 

torde det vara svårt för en arbetssökande att kunna bevisa att en ansökan faktisk har kom-

mit en arbetsgivare tillhanda. Frågor som kan framhävas här är exempelvis hur en arbets-

sökande visar på att arbetsgivare verkligen tagit emot en ansökan om det förelegat tekniska 

svårigheter med exempelvis e-posten eller faxmaskinen som användes vid sändandet. Den 

                                                 
131 AD 2002 nr 54. 

132 AD 2005 nr 14. 

133 AD 1981 nr 169. 
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arbetssökande torde relativt enkelt kunna visa på att avsändandet faktiskt har skett men om 

problematik har uppstått kan det tyckas att en arbetsgivare har enklare att bevisa att något 

fax faktiskt inte mottagits, genom sin egen faxhistorik osv. Den arbetssökande bär alltså 

risken för problem som uppstår även efter själva avsändandet. Härefter tillkommer kravet 

för den arbetssökande att göra det antagligt att jämförlig ställning föreligger.  Den arbets-

sökande har kravet av att se till att ansökan är förstålig och mätbar, samt att dennes meriter 

är motsvarande annan sökandes meriter.  

Om den arbetssökande uppfyller sin del övergår bevisbördan till arbetsgivaren. Även en 

arbetsgivares bevisbörda innehåller viss problematik och otydlighet. Arbetsgivares argu-

mentering kring personlig lämplighet får som tidigare nämnts inte grundas på rent subjek-

tivt betonade bedömningar eller enbart löst grundade uppgifter. Det följer härav att rent 

subjektiva bedömningar inte accepteras men visst mått av subjektivitet torde vara tillåtet? 

Hur mycket subjektivitet är tillåtet i så fall? Samma argumentation går att göra kring formu-

leringen ”enbart löst grundade uppgifter”. Det ska härutöver poängteras att uppgifterna ska 

som tidigare nämnt vara seriöst syftade. Meritbedömningen som helhet ska genomföras på 

ett objektivt och från DiskL synpunkt godtagbart sätt. En bedömning av en sökandes per-

sonliga lämplighet måste vara förklarlig och förståelig för en utomstående bedömare. Här-

utöver ska de omständigheter som åberopas av en arbetsgivare framstå som sakliga. Det 

kan konstateras att vid en första anblick kan ovanstående formulering verka relativt klar, 

men vid närmare syn ter den sig istället oklar och ger utrymme för ett spann av tolkningar. 

Denna otydlighet kan vara ett problem då den påverkar rättssäkerheten i form av bristande 

förutsägbarhet.   

AD har uttalat att det generellt inte finns något krav på att av arbetsgivarens åberopade skäl 

ska vara av något särskilt kvalificerat slag. Sådan formulering kan framstå som vag. Vad in-

nebär egentligen ”inte generellt”? Man kan också fråga sig vad begreppen ”något kvalifice-

rat slag” innebär och har för tröskel? Om det inte krävs något kvalificerat slag kanske det 

inte finns någon tröskel?  AD har dock härutöver tillagt att man ”emellertid inte godta[r] 

påståenden som annars inte låter sig med tillräcklig grad av säkerhet bedömas i en efterföl-

jande rättslig prövning”.134 Det är enligt författaren tänkbart att det av denna formulering 

skulle kunna gå att utläsa vart den eventuella tröskeln skulle kunna dras. Även i denna for-

mulering ligger dock oklarheter och svårigheter. Vad betyder egentligen begreppet ”tillräck-

                                                 
134 AD 2010 nr 91. (se prop. 1999/2000:143 s. 53 samt AD 1987 nr 51, 1989 nr 40 och AD 2003 nr 55). 
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ligt hög grad”? Är denna grad en fast nivå eller varierar den beroende på situation? Hur ska 

en arbetsgivare veta vart gränsen går för vad som är accepterat och är formuleringen rätts-

säker? Listan på frågor kan göras lång, och kommer delvis vidare utredas i efterföljande 

analyskapitel.  

Det kan argumenteras att det ställs låga krav på arbetsgivarens bevisning avseende urval 

med hänvisning till personlig lämplighet. Mer om denna problematik kommer också att 

analyseras i efterföljande kapitel. Det kan konstateras som tidigare nämnt att AD tillåter att 

referenstagning och intervju ges stor betydelse vid meritvärdering. Detta då det är det nor-

mala sättet för arbetsgivare att rimligen inhämta uppgifter om en sökandes personliga lämp-

lighet.  För författaren ter sig detta uttalande sig naturlig och förståligt. Man kan dock fråga 

sig om AD inte också borde ställa krav på att arbetsgivaren ska försöka dokumentera sina 

iakttagelser på något sätt? Bedömningsmallar, poängsystem eller helt enkelt kommentarer 

och utvärderingar? Författaren anser att sådana dokumentationer skulle kunna hjälpa säker-

ställa att värderingen går korrekt till. Det ska samtidigt poängteras att sådan dokumentation 

skulle kunna vara utsatt för risken av att bli efterkonstruerad. AD har uttalat att ”Om ar-

betsgivaren på ett trovärdigt sätt kan anföra omständigheter som ger åtminstone stöd för 

hans version kan detta ofta föranleda bedömningen att någon diskriminerande handling 

inte är styrkt”.135 Detta uttalande gäller för diskriminering i allmänhet men man kan fråga 

sig vad sådan formulering har för påverkan på en redan svårbedömd kvalifikation, person-

lig lämplighet. Kommer arbetstagare ha någon möjlighet att skydda sig mot diskriminering i 

samband med hänvisning till personlig lämplighet? Här kan man också vända på scenariot 

och diskutera personlig olämplighet. Personlig olämplighet är ofta andra sidan av samma 

mynt som personlig lämplighet. För personlig lämplighet har dock AD fastslagit att stark 

och tillförlitlig bevisning krävs från arbetsgivarens sida. 

Många frågor kan ställas på sin spets när det gäller diskriminering och bevisfrågor. Dessa 

frågor kan försvåras ytterligare genom att kopplas samman till med ett redan svårt begrepp, 

nämligen personlig lämplighet. Dessa frågor kommer att analyseras mer i efterföljande ka-

pitel. Efterföljande kapitel kommer också analysera tidigare kapitel. Analysen kommer gö-

ras utifrån uppsatsens syfte och göras utifrån tre olika perspektiv. Ett arbetstagarperspektiv, 

ett arbetsgivarperspektiv och slutligen ett rättssäkerhetsperspektiv.  

                                                 
135 AD 2005 nr 14. 
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6 Analys och slutsats  

6.1 Inledning  

Föregående kapitel behandlade parteras beviskrav i diskrimineringsärenden som är sam-

mankopplade med personlig lämplighet. Det behandlade bevisfördelningen generellt men 

också mer specifikt tröskeln för att parterna ska ansetts ha uppnått sina beviskrav. Föregå-

ende kapitel var en påbyggnad på tidigare avsnitt som har behandlat en arbetsgivares an-

ställningsfrihet, personlig lämplighet ur en allmän vinkling och därefter utifrån en rättsfall-

sammanställning.   

Nedanstående kapitel är en analys som knyter samman tidigare kapitel med egna tankar och 

åsikter. Analysen ser till vissa allmänna problemområden men utgår främst utifrån det för 

uppsatsen uppsatta syftet. Analysen inleds i ett syftesförankrat avsnitt och går sedan vidare 

med att analysera personlig lämplighet utifrån de tre analysperspektiv som presenterades i 

inledningskapitlet. Dessa perspektiv är ett arbetsgivarperspektiv, ett arbetstagarperspektiv 

och ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 Det syftesförankrade avsnittet besvarar frågan gällande hur stora arbetsgivares möjligheter 

är att lägga vikt vid den personliga lämpligheten i allmänhet. Avsnittet kopplar även sam-

man denna frågeställning med parternas beviskrav. Arbetsgivar- och arbetstagarperspekti-

ven görs däremot för att analysera och väga parternas intressen mot varandra. Denna väg-

ning görs i syfte att analysera de intressen som finns, men också för att analyser om person-

lig lämplighet bör få en bredare eller snävare tolkning än den som presenterats i det syftes-

förankrade avsnittet. Den analysdel som utgår från rättssäkerhetsperspektivet fokuserar på 

frågor kring hur meritens flytande karaktär påverkar dess förutsägbarhet och rättssäkerhet. 

Avsnittet presenterar härutöver författarens egna tankar om vad som skulle kunna göras 

för att förbättra rättssäkerheten.  

Kapitlet såväl som uppsatsen avslutas i avsnittet; avslutande kommentarer. Där presenteras 

en kort sammanfattande slutsats på uppsatsens uppställda syfte, utifrån tidigare genomförd 

utredning.  

6.2 Analys  

6.2.1 Personlig lämplighet – dess omfång  

Arbetsgivare har en långtgående anställningsfrihet såtillvida ingen diskrimineras genom ar-

betsgivarens rekrytering eller anställningsbeslut. DiskL har alltså en direkt påverkan på den 
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fria anställningsrätten och reglerar dess bortre gränser. Inom den privata sektorn kan ar-

betsgivare generellt ställa upp de krav denna önskar för ett anställningsavtal.  AD har slagit 

fast att arbetsgivare har rätt att sätta upp krav på personlig lämplighet, utan att anses dis-

kriminerande. Att kunna lägga vikt vid den personliga lämpligheten ligger alltså inom en ar-

betsgivares långtgående anställningsfrihet. Det ska som utredningen visat dock tilläggas att 

arbetsgivare har vissa rekvisit att följa för att denna möjlighet ska vara tillåten och inte kun-

na angripas ur diskrimineringshänsyn.  

Arbetsgivaren måste i sin värdering av den personliga lämpligheten företa en bedömning 

som är förklarlig och förstålig. Vidare krävs att bedömningen innehar ett visst mått av ob-

jektivitet och det får alltså inte handla om rent subjektiva bedömningar. Bedömningen ska 

vara saklig och får inte grunda sig på andrahandsinformation om den arbetssökande. Iakt-

tagelser som en arbetsgivare gör om en arbetssökande ska vara seriöst syftade och måste 

vara godtagbara ur diskrimineringshänsyn. Utöver nämnda rekvisit finns inte många tydliga 

regler för hur den personliga lämpligheten ska mätas eller vägas. AD har i sin praxis utarbe-

tat vissa tilläggsregler för vad som inte kan anses accepterat eller för vad som faktiskt är be-

rättigat. Här kan nämnas regler för hur normer, tidigare incidenter och språkkrav får vägas 

in i bedömningen. Vidare saknas dock tydliga regler i både lag och lagmotiv. Begreppet har 

istället fått sin innebörd genom praktisk användning i arbetslivet och genom tolkningar av 

AD i praxis. AD har genom sina yttranden och domar förtydligat eller förminskat meritens 

räckvidd som i grunden är del av arbetsgivares fria anställningsrätt. Har AD inte testat spe-

cifika delar av begreppet och uttrycklig tagit ställning emot dessa, torde en arbetsgivare 

kunna använda sig av dem i sin bedömning. Detta gäller dock under förutsättning att de 

specifika delarna i övrigt faller under den ovan nämnda generella formulering för vad som 

är tillåtet.  

Följaktligen kan det konstateras att arbetsgivare har mycket stora möjligheter att bedöma 

och lägga vikt vid den personliga lämpligheten. Det står dock också klart att exakt hur långt 

möjligheterna sträcker sig, inte går att besvara. I det fall AD uttryckligen har begränsat den 

personlig lämplighets innebörd verkar avstamp vara tagen i vad som anses rimligt, om be-

dömningen är gjord på ett korrekt sätt och hur mycket lämplighet den aktuella tjänsten fak-

tiskt kräver.  Till arbetsgivares generösa möjligheter att lägga stor vikt vid den personliga 

lämpligheten, hör också aspekten att en arbetsgivare har stora möjligheter att bedöma den 

personliga lämpligheten efter metoder denna själv önskar. Det kan tyckas anmärkningsvärt 

att arbetsgivare tillåts att enbart basera sin bedömning på exempelvis anställningsintervjun 
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eller tidigare referenser. Precis som AD tidigare uttryckt anser författaren dock att detta 

måste anses vara den naturliga vägen vid rekrytering. Om en arbetsgivare följer AD:s krav 

på att vara saklig och seriös i sin bedömning etc. torde inte metoden för bedömningen spe-

la större roll. Bedömning vid intervjun måste därför anses som en naturlig bedömningsme-

tod.   

Problem som kan uppkomma kring metoderna för att bedöma personlig lämplighet, är ex-

empelvis om en arbetssökande påtalar att arbetsgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter under 

intervjun och att den arbetssökande inte kommit till sin rätt. Står den arbetssökandes ord 

mot arbetsgivarens kan bedömningsfrågorna bli svåra att avgöra. Härtill finns risken att ar-

betsgivare försöker maskera ett annars diskriminerande beslut genom att hänvisa till att 

denna bedömt den personliga lämpligheten utifrån intervjun. Eftersom personlig lämplig-

het har så flytande karaktär skulle det möjligtvis med en god argumentation kunna inrymma 

efterkonstruktioner som maskerar diskriminering på någon av de i DiskL fastslagna grun-

derna. Detta speciellt i fall där bedömningen är uteslutande gjord på intervjun.  

Vid diskrimineringsärenden gäller att om den arbetssökande gjort antagligt att diskrimine-

ring föreligger, måste arbetsgivaren kunna bryta presumtionen och orsakssambandet. Detta 

gör arbetsgivaren genom att på ett övertygande sätt visa att bedömningen av den personliga 

lämpligheten har grundats på ett sätt som följer de krav AD har preciserat. Härutöver har 

AD framfört att det torde generellt inte kunna ställas upp något krav på att de åberopade 

skälen är av något särskilt kvalificerat slag. Detta gäller under förutsättning att skälen låter 

sig med tillräcklig grad av säkerhet bedömas i en efterföljande rättslig prövning. Ovanstå-

ende får effekten av att arbetsgivare generellt klarar bryta en presumtion i fall som rör per-

sonlig lämplighet, om han kan anföra omständigheter på ett trovärdigt sätt som åtminstone 

ger stöd för att han har följt de av AD uttalade kraven. I flertalet av de rättsfall som använts 

som utredningsunderlag i tidigare delar av uppsatsen, har arbetsgivaren varit framgångsrik i 

sin talan. Det ska dock påtalas att domstolen i många av fallen noga faktiskt granskat ar-

betsgivarens resonemang för att motverka att denna har försökt maskera ett annars diskri-

minerande beslut. Det ska också poängtreas att det finns ett antal fall där den arbetssökan-

de har gått som vinnare ur tvisten.  

I diskrimineringsfall som är sammankopplade med personlig lämplighet hamnar bedöm-

ningen och bevisningen oftast i frågan om jämförlig ställning föreligger. Den arbetssökande 

har först att göra det antagligt att så är fallet och om denna är framgångsrik övergår bevis-



 

 
42

bördan. Arbetsgivaren har då här att visa på att andra omständigheter än diskriminerings-

grunden har varit avgörande för anställningsbeslutet, så som exempelvis den personliga 

lämpligheten. En arbetsgivares argumentering görs utifrån orsakssambandet men gäller än-

dock indirekt den jämförliga ställningen. Har personlig lämplighet fått betydelse och är be-

dömd på ett korrekt sätt, kan arbetsgivaren i efterhand visa på att orsakssamband saknas då 

denna bedömt den jämförliga ställningen annorlunda.   För att bedöma den jämförliga 

ställningen får utredning göras kring hur arbetsgivaren har mätt den personliga lämplighe-

ten och vad denna har för underlag för bedömningen. Finns det väldokumenterade hand-

lingar, så som exempelvis personlighetstester, torde bedömningen av den jämförliga ställ-

ningen vara relativt enkel. Är uppgifterna inte dokumenterade i fasta handlingar, får arbets-

givarens berättelse för sina iakttagelser istället avgörande betydelse. AD får då testa hållbar-

heten i de resonemang arbetsgivaren lyfter fram. Oavsett om den personliga lämpligheten 

är väl dokumenterad eller inte, tillåter AD arbetsgivare att ge meriten samma tyngd. För att 

återkoppla till problematiken med att arbetsgivare maskerar diskriminerande beslut i per-

sonlig lämplighet som är odokumenterad kan det tilläggas AD noga bör granska åberopade 

bedömningar och argument. Sådana risker bemöts enligt författaren bäst genom att bevis-

kraven speglar risken och genom att AD tar denna problematik i beaktande när de prövar 

arbetsgivarens argumentation. Att begränsa meriten personlig lämplighets räckvidd enbart i 

syfte att komma tillrätta med denna risk är enligt mig inte i proportion till syftet. Sådan lös-

ning är enligt min personliga uppfattning ett intrång i en arbetsgivares fria anställningsrätt 

som inte helt kan rättfärdigas.  

Det kan ur en allmän synvinkel vara av intresse att analysera vad som kan anses vara ett be-

rättigat omfång av meriten personlig lämplighet och huruvida det bör regleras. Ovanståen-

de analys har gjorts för att försöka besvara hur stort omfånget är i dagens rättsläge. Nedan 

kommer istället en arbetsgivares intresse gällande personlig lämplighet presenteras och vä-

gas mot en arbetssökandes intressen. Denna intresseavvägning syftar till att analysera huru-

vida omfånget av personlig lämplighet är proportionerligt eller ifall det bör ges en snävare 

alternativ vidare tolkning.  

6.2.2 Arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv 

6.2.2.1 Arbetsgivarperspektiv 

Som tidigare nämnt har arbetsgivare en långtgående anställningsfrihet i Sverige. Denna an-

ställningsfrihet slogs fast som en rättsgrundsats efter långa konflikter på arbetsmarknaden, 

gällande arbetsgivares rätt och möjlighet att själva styra över sin personal. Den rättsgrund-
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sats som slogs fast gällde arbetsgivares rättigheter att leda och fördela arbetet, fritt anställa 

och även fritt avskeda personal. Även om vissa delar har avskaffats och andra delat har be-

gränsats, kvarstår anställningsfriheten som en central utgångspunkt. Den svenska anställ-

ningsfriheten har sedan sin uppkomst prövats och bekräftats oräkneliga gånger i praxis. 

Anställningsfriheten inom den privata sektorn sträcker sig så pass långt att en arbetsgivare 

aldrig kan tvingas anställa en person som denna själv inte önskar. Har arbetsgivaren varit 

diskriminerande i sin rekrytering kan han visserligen påföras ett krav om att betala en 

diskrimineringsersättning, men domstol saknar i dagens rättsläge behörighet att tvinga ar-

betsgivaren att ändra sitt beslut. Inom den offentliga sektorn ska det dock tydliggöras att 

arbetsgivare inte besitter samma friheter och rättigheter som inom den privata. Har en ar-

betsgivare inom den offentliga sektorn brustit i sina åtaganden i en rekryteringsprocess, kan 

denna tvingas att ändra sitt anställningsbeslut efter rättsligt förfarande.   

Inom denna anställningsfrihet har arbetsgivare intresse av att till möjligaste mån kunna an-

vända sina möjligheter för att fritt få bestämma över vem denna önskar anställa och på vil-

ka grunder anställningen sker. Arbetsgivare har intressen av att kunna anställa personal på 

grunder som den anser nödvändiga för arbetsplatsen men också för den aktuella tjänsten. 

Härtill faller meriterna utbildning och arbetslivserfarenhet väldigt naturligt. Personlig lämp-

lighet måste dock också anses kunna ha lika viktig betydelse. För vissa tjänster måste de 

personliga egenskaperna till och med kunna ha överordnad betydelse i jämförelse med de 

formella meriterna. Arbetsgivare har befogat intresse att inom sin anställningsfrihet anställa 

personal som kommer passa tillsammans med resten av personalstyrkan, som har de per-

sonliga egenskaper som krävs och som i övrigt kan vara en god representant för arbetsplat-

sen. Dessa aspekter måste kunna ses som nödvändiga för att arbetet ska kunna flyta på 

utan större problem och dessutom genomföras med goda resultat   

Arbetsgivare har ett befogat intresse av att personlig lämplighet ska ha ett brett omfång då 

meriten behöver kunna anpassas efter situation och därigenom vara flexibel. Meriten behö-

ver också kunna få bedömas på ett flexibelt sätt som kan anpassas efter olika arbetssitua-

tioner och som tillåter att arbetsgivare kan vidhålla arbetsmetoder som fungerar ur effekti-

vitetssyn. Att ha allt för komplexa och snäva regler för hur bedömningen av den personliga 

lämpligheten ska gå till skulle kunna ses som ett intrång i anställningsfriheten speciellt då 

det skulle hämma arbetsgivare i sina rekryteringsprocesser . Processerna skulle bli svårare 

och därigenom vara både mer tids- och kostnadskrävande. Bredare omfång av begreppet 

personlig lämplighet bidrar till att arbetsgivare känner sig mer bekväma i sina arbetsmeto-
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der vad gäller bedömningen av den personliga lämpligheten. De skulle på så vis känna sig 

mer bekväma med att inte riskera att bli sårbara inför domstolsprocesser. Ur ett arbetsgi-

varperspektiv finns ingen självklarhet i att ett brett omfång skulle öka förekomsten av 

diskriminering. Även arbetsgivare har objektiva intressen av att göra en saklig bedömning 

av den personliga lämpligheten, för att kunna fatta bäst beslut för arbetsplatsen. Med det 

sagt finns dock i den kravformulering som gäller idag regler som tar fasta på att bedöm-

ningen ska vara objektiv och saklig, i syfte att motverka att diskriminering förekommer.    

6.2.2.2 Arbetstagarperspektiv 

Arbetssökande kan ofta ses som svagare part i en avtalsrelation om anställning, då de be-

finner sig i en beroendeposition. Arbetssökanden kan också ses som utsatta då det finns en 

risk att arbetsgivare är diskriminerande i sitt förfarande. I Sverige finns idag därför ett starkt 

diskrimineringsskydd i DiskL. DiskL täcker såväl arbetstagare men också arbetssökanden.  

Ett av arbetssökandes intressen vid en rekrytering är att bli bedömd på ett tillfredsställande 

sätt. Att bli bedömd på ett tillfredsställande sätt måste kunna anses innebära att inte bli dis-

kriminerad och inte att inte få komma till sin rätt. Görs bedömningar av den sökande på ett 

sätt som inte låter denna få komma till tals, kan detta få stora konsekvenser och avgörande 

betydelse. En arbetssökande har intresse av att på ett sakligt och objektivt sätt kunna påvisa 

sin lämplighet och sina egenskaper. Med det sagt ska det dock noteras att en sökandes per-

sonliga lämplighet kanske inte alltid är av det slag som önskas, men har bedömningen gjorts 

på ett korrekt sätt måste den arbetssökandes intresse ändå anses vara tillgodosett.  Ur ett 

arbetstagarperspektiv finns ingen självklarhet i att diskriminering skulle öka på grund av att 

arbetsgivare ges stora möjligheter att bedöma den personliga lämpligheten. Att skydda ar-

betsstagare mot öppen eller maskerad diskriminering är enligt min åsikt inte att minska ar-

betsgivares användningsmöjlighet av personlig lämplighet, utan snarare att ta fasta på att 

bedömningen ska på ett sakligt sätt låta arbetstagaren komma till sin rätt. Att låta en arbets-

sökande få komma till sin rätt kan göras på många sätt, och jag anser inte att detta kräver 

att omfånget av personlig lämplighet begränsas.  

Precis som formella meriter kan kvalifikationen personlig lämplighet gynna alternativt 

missgynna en arbetssökande. Somliga har mer kvalificerad formell bakgrund medan andra 

har bättre lämplighet och personliga egenskaper. Det kan med härledning av denna aspekt 

inte anses att arbetssökande generellt skulle missgynnas eller lida av att arbetsgivare tillåts 

ha stora möjligheter vad gäller bedömningen av den personliga lämpligheten. Detta gäller 
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dock under förutsättning att bedömningen har gjorts på ett sakligt och välmotiverat sätt. 

De bakomliggande skyddsaspekter som finns för svagare parter och arbetssökanden kan 

inte anses bli sidosatta i hög grad enbart på den grund att arbetsgivare tillåts ha ett brett ut-

rymme för att bedöma den personliga lämpligheten. Dessa skyddsregler skulle dock kunna 

anses sidosatta om arbetsgivare tilläts genomföra bedömningar som inte krävde ett visst 

mått av objektivitet, saklighet och seriositet. Som tidigare utredning visar finns dock redan 

detta krav i den kravformulering som finns gällande personlig lämplighet.  

6.2.2.3 Sammanställning 

De två ovanstående avsnitten som behandlat dels arbetsgivaresidan och dels arbetssökan-

desidan, visar att finnas olika intressen vad gäller meriten personlig lämplighet.  En arbets-

givares intresse består av att få agera inom sin anställningsfrihet medan en arbetssökandes 

intresse ligger i att få ha vidbehållet diskrimineringsskydd. Jag anser att det är viktigt att in-

trånget i en arbetsgivares fria anställningsrätt står i proportion till de skyddsintressen som 

DiskL tar fasta på. Det är därför också viktigt att meriten personlig lämplighet har sådant 

omfång som ger jämvikt åt båda sidors intressen. Vid en vägning mellan båda sidors intres-

sen anser jag att omfånget av personlig lämplighet idag faktiskt ligger på en befogad och 

proportionerlig nivå, och att det därför inte behöver varken smalnas av eller breddas ytter-

ligare.  

Det kan argumenteras för att arbetsgivare helt borde få besluta i sina rekryteringar men li-

kaså att arbetssökanden borde ha än starkare skydd, då de generellt är att anse som svagare 

part i avtalsrelation om anställning. För mig handlar intresseavvägningen om att dessa sidor 

ska mötas på ett plan som ger jämvikt men som också tar hänsyn till bakomliggande rätts-

aspekter.  För att låta vågen tippa över till förmån för arbetsgivare måste man vara inför-

stådd med att det i Sverige ofta råder en generell åsikt om att svagare parter bör skyddas. 

Sådan övervikt skulle härtill också kunna få påverkan på det i Sverige annars starkt rådande 

diskrimineringsskyddet. Man ska dock också vara medveten om att om vågen tippar över 

till den arbetssökandes sida medför likväl detta konsekvenser. Att mer långtgående ta fasta 

på skyddsaspekter innebär att anställningsfriheten inskränks. Den svenska anställningsfrihe-

ten är en viktig grundpelare i svensk arbetsrätt och anses i många hänseenden som mycket 

stark.  

Jag anser härutöver att även om dagens omfång av meriten personlig lämplighet ligger på 

en berättigad nivå, finns andra aspekter som kan vara av intresse att diskutera. Personlig 
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lämplighet är av en flytande karaktär som kan anpassas efter situation, arbetsplats och tjänst 

etc. Denna flytande och flexibla karaktär kan som tidigare konstaterat innebära många för-

delar men det kan dock också innebära problem och svårigheter.  Personlig lämplighet har 

ett stort omfång, men det har också ett omfång som kan vara svårt att förutse. Det kan 

med härledning av den av AD vaga kravformuleringen för meritens tillämpning, vara svårt 

att förutse vad som anses befogat och tillåtet i varje specifik situation. Finns det aspekter 

som tidigare inte prövats av AD är det svårt att förutse huruvida dessa är att anse som till-

låtna eller som övertramp. En bristande förutsägbarhet kan i många hänseenden också vara 

att anse som bristande rättssäkerhet. Frågan om personlig lämplighet är såpass oförutsägbar 

att det har en negativ inverkan på rättssäkerheten ska därför analyseras i efterföljande av-

snitt.  Jag avser att analysera om rättssäkerheten är negativt påverkats av personlig lämplig-

hets karaktär och huruvida det finns tänkbara lösningar till denna problematik som inte le-

der till att meriten förlorar sin fördel av att vara flexibel.  

6.2.3 Rättssäkerhetsperspektiv  

Den reglering som finns idag gällande personlig lämplighet är framarbetad genom AD:s 

prövningar i praxis. AD har i diskrimineringsärenden som rör personlig lämplighet utarbe-

tat vissa regler för när arbetsgivare har överskridit sin fria anställningsrätt på ett sätt som 

anses diskriminerande. AD har också framfört vissa ställningstaganden gällande specifika 

situationer när arbetsgivare måste anses ha agerat inom sin befogenhet. Trots att arbetsgi-

vare under lång tid har tillåtits att referera till personlig lämplighet i sin rekrytering, är meri-

tens fullständiga regelverk inte tydligt.  AD har satt ner foten i vissa aspekter men fortfa-

rande finns mycket spelutrymme som inte är tydligt behandlat. Det ska dock ändå framfö-

ras att som tidigare konstaterats finns en allmän kravformulering, som arbetsgivare måste 

följa i sin bedömning av och hänvisning till personlig lämplighet. Denna formulering kan 

dock anses vara vag och måste bedömas ha ett brett tolkningsutrymme.  

Inom det breda tolkningsutrymmet kan arbetsgivare använda metoder för att bedöma och 

mäta personlig lämplighet efter eget tycke. Det är svårt att förutse vad som exakt inryms 

inom detta tolkningsutrymme och vad arbetsgivare i praktiken använder för metoder. Har 

specifika frågor inte prövats i praxis är det också svårt att förutse hur arbetsgivares metoder 

är utformade och huruvida de är tillåtna eller inte.   

Personlig lämplighet har sitt ursprung i en arbetsgivares fria anställningsrätt. Meriten har 

härefter smalnat av och fått sin räckvidd genom AD:s tolkning av DiskL negativa utform-
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ning. I detta sammanhang åsyftas att om AD har bedömt att DiskL sätter stopp, har meri-

tens räckvidd därigenom begränsats. Motsatsen gäller om AD har bedömt att DiskL inte 

sätter stopp, då är användandet av personlig lämplighet i detta hänseende tillåtet. Det ska 

också poängteras att det inte finns någon specifik lagregel i DiskL som behandlar personlig 

lämplighet. DiskL påverkar istället meriten genom att AD applicerar DiskL regler om jäm-

förlig ställning och orsakssamband, på bedömningen av den personliga lämpligheten.   

 Som framgår av ovan finns det bristande förutsägbarhet i hur personlig lämplighet an-

vänds inom det breda tolkningsutrymmet som idag finns. Meritens ursprung och utveckling 

kan också innebära oförutsägbarhet, då personlig lämplighet inte är reglerad i ren lagtext 

utan endast utvecklas genom praxis.  För att avgöra om denna oförutsägbarhet innebär 

bristande rättssäkerhet önskar jag åter förtydliga vad som i denna uppsats menas med rätts-

säkerhet. Med rättssäkerhet åsyftas här en strävan om att rättsregler och handlingar ska in-

neha något mått av förutsägbarhet.  Att det ska finnas säkerhet i regler som är tydliga för de 

parter som de berör och att dessa parter också till viss grad kunna förutsäga vad som hän-

der om en oklarhet eller meningsskiljaktighet skulle uppstå. 

Det kan ganska enkelt konstateras att reglerna kring den personliga lämpligheten inte alltid 

är tydliga för varken arbetsgivare eller arbetssökanden. Arbetsgivare har ett befogat intresse 

av att med visst mått säkerhet kunna förutse hur en potentiell tvist skulle spela ut, om den 

prövades i domstol. För att kunna göra en sådan uppskattning behöver arbetsgivaren med 

visst mått av säkerhet också kunna förutse ifall denna rör sig inom meritens tillåtna ramar.  

Dessa ramar är som tidigare visat inte alltid klara. För en arbetssökande däremot innebär 

rättssäkerhet i detta sammanhang att med visst mått av säkerhet kunna förutse på vilka 

grunder denna ha blivit bedömd i en rekryteringsprocess. En arbetssökande vill med någor-

lunda säkerhet veta grunderna för att kunna försäkra sig om att meritvärderingen har gått 

rätt till och att denna inte blivit diskriminerad. Rättssäkerhet för en arbetssökande måste 

också kunna anses innebära att denna vill kunna förutse utgången för en eventuell dom-

stolstvist, för att våga ge sig in i en process. För att en arbetssökande ska våga ge sig in i en 

tvist om diskriminering eller orättvist behandling, vill denna kunna göra en uppskattning 

om huruvida domstolen kommer bedöma att personlig lämplighet har använts på ett kor-

rekt sätt. Sådan uppskattning kan i vissa situationer vara mycket svår att göra på grund av 

personlig lämplighets flytande karaktär. Arbetssökande kan befinna sig i en utsatt position 

på grund av denna flytande karaktär särskilt i samband med arbetsgivares tillsynes låga be-

viskrav för att motbevisa presumtion om diskriminering.    
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Med härledning av ovanstående är min bedömning att personlig lämplighet innehåller 

aspekter som påverkar dess förutsägbarhet och även rättssäkerheten. Det ska dock tilläggas 

att denna problematik kan vara svår att läka på ett tillfredsställande sätt. Den bristande för-

utsägbarheten är i mångt och mycket en effekt av personlig lämplighets natur och utveck-

ling. Det är visserligen möjligt att hårdare reglera meriten och dess räckvidd, men sådan re-

glering är för mig högst tveksamt. Jag är tveksam till om detta kan göras på ett önskvärt 

och tillfredsställande sätt. Jag anser att en strikt reglering av meriten troligtvis skulle leda till 

att det blir en stelbent merit som inte längre uppfyller sina ändamål på ett tillfredsställande 

sätt och därmed även förlorar sina stora fördelar.      

En tänkbar lösning för att minska den bristande förutsägbarheten och förbättra rättssäker-

heten, är förvisso att lyfta in en lagregel som behandlar värderingsgrunden i DiskL. För att 

detta ska fylla något syfte måste lagregeln vara utformad på ett mer tydligt sätt än den som 

är framtagen av AD. Jag har dock svårt att se hur personlig lämplighets komplexitet ska 

kunna fångas i en enda lagformulering. Jag ser ej heller en sådan regels naturliga plats i en 

lag som DiskL. En annan tänkbar lösning är då att lagstiftaren beslutar om allmän lagstift-

ning som närmare behandlar rekrytering och därmed även personlig lämplighet. En regel 

om personlig lämplighet skulle få en naturligare plats än i DiskL, men övrig problematik 

skulle dock kvarstå. Hur skulle den regeln utformas? För att uppnå högre rättssäkerhet be-

höver regeln utformas på ett sätt som tydligare visar på meritens gränser och innebörd. 

Rent praktiskt måste detta anses möjligt, men som tidigare nämnt skulle detta ha en stor 

påverkan på den flexibla karaktären som personlig lämplighet ändå har. En fast formulering 

i lagtext skulle också bli mer stel i den bemärkelsen att det kräver högre ansträngning att 

ändra och anpassa allt eftersom kraven och samhället som ställer dem utvecklas. Att fort-

sätta reglera personlig lämplighet i praxis skulle tillskillnad vara smidigare och innefatta 

högre grad av anpassningsbarhet.  

Det skulle dock kunna tänkas att lagstiftaren skulle kunna besluta om en mer allmänt hållen 

motivering, men tydligare precisera syften och riktlinjer i lagmotiv. Dessa lagmotiv skulle 

som brukligt sedan ligga till grund för framtida bedömningar men inneha en högre grad av 

flexibilitet, än en striktare lagtext skulle haft. Att besluta om en allmän rekryteringslagstift-

ning skulle dock kunna innebära risker i form av otillbörliga intrång i arbetsgivares fria an-

ställningsrätt. Arbetsgivares fria anställningsrätt har ju historiskt inneburit att arbetsgivare 

ska ha en långtgående rättighet att utforma och besluta i sina rekryteringsprocesser.  
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Jag anser att förutsägbarheten för personlig lämplighet trots ovanstående resonemang skul-

le kunna förbättras. Jag tror dock att detta görs på bästa sätt genom att utveckla tydliga 

domar som noggrannare behandlar hur bedömningar ska göras för att mäta och väga den 

personliga lämpligheten.  Jag anser att domstolen i några fall har haft utrymme att vara mer 

tydlig och mer ställningstagande i sina bedömningar. Jag anser dock också att det finns vis-

sa fall där domstolen har tillämpat en tydlig noggrannhet. Ett sådant exempel är AD:s ar-

gumentering i de fall från 2010, som behandlade åldersdiskriminering. Här har domstolen 

tydligt tagit ställning för hur arbetsgivare i den situation som låg för handen får bedöma 

den personliga lämpligheten. AD har också tagit ställning för  vad som krävs för att bryta 

en presumtion om diskriminering. Genom en tydig praxis får personlig lämplighet ett tyd-

ligt regelverk som uppdateras allt eftersom frågeställningar dyker upp. En tydligare praxis 

gällande allmänna bedömningsgrunder skapar också ökad förutsägbarhet i framtida fråge-

ställningar.  Jag anser att domstolen härutöver skulle kunna se över om formuleringen för 

hur en arbetsgivares bedömning av den personliga lämpligheten inte kan stramas till eller i 

vart fall förtydligas. En tydligare formulering med ett mer träffsäkert ordaval skulle kunna 

innebära betydande förbättringar för förutsägbarheten. Denna lösning skulle vidare innebä-

ra att personlig lämplighet följer samhällsutvecklingen och vidhåller sin flexibilitet.    

6.3 Avslutande kommentarer  

Uppsatsens huvudsyfte var att utreda och analysera hur stor möjlighet arbetsgivare har att 

lägga vikt vid personlig lämplighet som värderingsgrund vid rekrytering. Härutöver var ett 

delsyfte att koppla samman detta med en utredning om hur en arbetsgivares bevisbörda 

påverkas vid diskrimineringsåtal, där personlig lämplighet har varit avgörande. Analysen har 

gjorts ur framförallt tre perspektiv, ett arbetsgivarperspektiv, ett arbetstagarperspektiv och 

slutligen ett rättssäkerhetsperspektiv  

Det står klart efter genomförd analys att arbetsgivare har mycket stora möjligheter att be-

döma och lägga vikt vid den personliga lämpligheten. Exakt hur långt möjligheterna sträck-

er sig är dock inte klart. Avgörande för hur mycket vikt som får läggas verkar vara hur be-

dömningen av den personliga lämpligheten är gjord och hur höga krav den aktuella tjänsten 

faktiskt kräver. En arbetsgivares bedömning måste bland annat vara seriös syftad, inte vara 

baserad på rent subjektiva grunder och vara godtagbar utifrån DiskL. Utöver denna ganska 

vaga uppställning för hur bedömningen ska gå till, är det oklart vilka metoder som är tillåt-

na för arbetsgivare att använda. Även här verkar möjligheterna långtgående men vanligt är 



 

 
50

dock att arbetsgivaren skapar sin uppfattning om det personliga lämpligheten utifrån iaktta-

gelser gjorda vid intervjun eller utifrån lämnade referenser.  

Vid uppkomsten av diskrimineringstvister aktualiseras frågan om hur arbetsgivare bevisar 

sitt ställningstagande gällande den personliga lämpligheten och hur denna har bedömt den. 

För att en arbetsgivare ska kunna bryta en presumtion om att diskriminering föreligger 

måste arbetsgivarens argumentering grundas på någorlunda objektiva bedömningar eller på 

annat än enbart löst grundade uppgifter.  Arbetsgivaren måste bevisa att bedömningen var 

genomförd på ett objektivt sätt som dessutom är förklarlig och förståelig.  Härutöver ska 

de omständigheter som åberopas vara sakliga och kunna övertyga en utomstående.  

Enligt AD torde det däremot inte generellt kunna ställas upp något krav på att de åberopa-

de skälen är av något särskilt kvalificerat slag så tillvida de låter sig med tillräcklig grad av 

säkerhet bedömas i en efterföljande rättslig prövning. AD har också uttalat generellt i 

diskrimineringsärenden att om en arbetsgivare anför omständigheter på ett trovärdigt sätt 

som åtminstone ger stöd för hans version kan detta ofta föranleda att presumtionen anses 

bruten.  

Det kan med härledning av ovanstående konstateras att arbetsgivare har stora möjligheter 

att lägga avgörande vikt vid personlig lämplighet efter bedömningar som de själva känner 

sig bekväma med, så som exempelvis vägning av iakttagelser vid intervju. Det kan härut-

över argumenteras för att beviskravet för att bryta en diskrimineringspresumtion för ar-

betsgivare är relativt enkel att uppnå. Personlig lämplighets glidande karaktär tillsammans 

med arbetsgivares låga beviskrav kan försätta arbetssökande i en utsatt situation. Tydliga 

och exakta riktlinjer för hur såväl bedömningen av den personliga lämpligheten ska gå till, 

hur mycket vikt som får läggas vid den och vart tröskeln går för att bryta en presumtion 

saknas. Denna avsaknad ger begreppet personlig lämplighet en oerhörd flexibilitet och an-

passningsbarhet. Denna flytande karaktär innebär dock samtidigt en bristande förutsägbar-

het. Varken arbetsgivare eller arbetssökanden vet med säkerhet vart meritens bortre gränser 

går, så tillvida det inte tidigare prövats i praxis.    

Personlig lämplighet kommer alltid vara viktigt vid rekrytering och arbetsgivare har ett be-

rättigat intresse av att få använda sig av det. Arbetssökanden har dock också ett berättigat 

intresse av att bli bedömda på ett rätt och korrekt sätt. Eftersom personlig lämplighet inte 

är ett homogent begrepp kommer det svårligen kunna bli fastställt i tydligare lagtexter. Att 

tvinga fram ett mer stelbent men fastställt homogent begrepp kan heller inte anses önsk-



 

 
51

värt. Begreppet kommer fortsätta innehålla svårigheter men författarens mening är att man 

på bästa sätt bemöter dessa svårigheter genom att fortsätta utveckla en tydlig och klar prax-

is. Det kan med framgång argumenteras för att AD i många av sina avgöranden tagit beslut 

gällande den personliga lämpligheten som inte varit tydligt motiverade eller vidare kom-

menterade. Det kan dock samtidigt konstateras att AD i andra fall har tagit en tydlig ställ-

ning och givit tydliga motiveringar för vad som anses accepterat och för vad som inte gör 

det. Författaren anser att domstolen är på rätt väg särskilt efter 2010: års fall där AD på ett 

tydligt sätt gav meriten en begränsning med en tydlig motivering. Jag anses att domstolen 

behöver vidta samma noggrannhet även i fortsättningen, för att skarpare arbeta mot tydli-

gare förutsägbarhet och därmed också rättssäkerhet. 

Andra risker med att tillåta att arbetsgivare ges stort utrymme att lägga vikt vid den person-

liga lämpligheten, är som tidigare nämnt att arbetsgivaren försöker maskera ett annars dis-

kriminerande beslut. Författaren anser dock inte att man bäst bemöter denna problematik 

genom att minska omfånget av meriten personlig lämplighet. Efter analys av potentiella in-

blandade parters intressen, anser jag istället att personlig lämplighet ska fortsätta få ha 

samma extensiva omfattning. Risken med maskering av diskriminerande beslut bemöts 

bättre genom att se över beviskraven och dess trösklar. Vid diskrimineringsärenden ska 

domstolen noga granska arbetsgivarens argument för att med säkerhet utesluta att anställ-

ningsbeslutet har varit en maskering av ett diskriminerande anställningsbeslut.  

 



 Källförteckning 

 
52

Källförteckning 
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Bilaga 

Intervju: Personlig lämplighet, Värderingsgrund vid rekrytering 

Frågeformulär  

1. Har ni speciella rutiner vid anställning? Om ja, kan ni kort beskriva dem? 

2. Har ni några utarbetade riktlinjer för hur kvalifikationer och meriter ska värderas eller 

vägas mot varandra? 

3. Hur mycket vikt lägger ni vid personlig lämplighet som merit vid rekrytering? 

4. Vad betyder personlig lämplighet för er? 

5. Skriver ni med personlig lämplighet som en kvalifikation i er annons för ett jobb? 

6. Ser ni personlig lämplighet som en extra merit i värderingen mellan två tänkbara kandi-

dater eller är det mer en kvalifikation/krav för jobbet? 

7. Hur mäter ni sökandes personliga lämplighet? Genom att skapa er en uppfattning om 

den arbetssökande vid intervjun eller genom exempelvis samarbetsövningar etc.?  

8. Har ni några rutiner för att motverka diskriminering i rekryteringen? 

9. Har ni god förståelse för hur diskrimineringsärenden fungerar? 

a. Hur man motverkar diskriminering under rekryteringsprocessen, allt från an-

nons till anställning? 

b. Hur bevisfördelning vid diskrimineringsärenden fungerar? 

c. Hur stor er bevisbörda är som arbetsgivare?  

10.  Några tankar om bevisbörda vid personlig lämplighet? 

 
  



 Bilagor 

 
56

Svar, intervju 1: ”Skaraborgsförankrat företag” 

Vi vill att våra svar ska vara anonyma, och önskar istället bli refererade till som: ”Skaraborgsbaserat fö-
retag”. Vi är införstådda med att svaren kommer användas som underlag i en masteruppsats skriven av 
Sandra Bromander, vid högskolan i Jönköping. Vi är också införstådda med att uppsatsen kommer vara 
en offentlig handling. 

 

1. Kravprofil, diskussion, annons, intervju, referenstagning och slutligen anställningsbe-

slut. 

2. Arbetar efter för företaget framtagna bedömningsmallar. Företaget jobbar också på att 

utarbeta riktlinjer för värderingen. 

3. Olika för olika tjänster men i genomsnitt väldigt mycket vikt vid personlig lämplighet.  

4. Varierande innebörd beroende på typ av tjänst men genomgående egenskaper är att 

den arbetssökande kan ta egna initiativ, ansvar och är självgående. 

5. Alltid preciserat i form av de personliga egenskaperna företaget önskar, och ibland just 

att vikt läggs vid personlig lämplighet.  

6. Önskvärda egenskaper är kvalifikation för att erhålla en tjänst och inte en extra merit 

vid avvägning mellan två sökanden.  

7. Mallar används i intervjuerna för att poängsätta svaren, ställer frågor om vilket roll man 

tar i ett team osv. Referenser är väldigt viktigt i slutskedet, inte så mycket tester men det 

förekommer.  

8. Utarbetade riktlinjer för hur rekryteringen går till.  

9. Personalchefen anser att hon och förteget har bra koll på hur diskrimineringsärenden 

går till och det har inte vart några problem i praktiken.  

10.  Viktigt med säkerställning av den personliga egenskapen. 

 

Övrigt: Digitaliserad personalhandbok, tar upp rekrytering och löner osv. Policys och 

riktlinjer.  
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Svar, intervju 2: ”Storbank” 

Vi vill att våra svar ska vara anonyma, och önskar istället bli refererade till som: ”Storbank”. Vi är in-
förstådda med att svaren kommer användas som underlag i en masteruppsats skriven av Sandra Broman-
der, vid högskolan i Jönköping. Vi är också införstådda med att uppsatsen kommer vara en offentlig hand-
ling. 

 

1. Diskussion, kravprofil, annons, intervju, och referenstagning.   

2. Situationsstyrt och inga enhetliga riktlinjer som gäller generellt för samtliga tjänster.  

3. Olika för olika tjänster.  

4. Pratar aldrig om begreppet personlig lämplighet som sådant, utan resonerar mer speci-

fikt om önskvärda personliga egenskaper. Öppen, enkel och omtänksam, är tre ledord 

som gäller generellt för företagets arbetstagare.  

5. Personliga egenskaper preciseras ibland i annons.  

6. Egenskaper mer som kvalifikationer och inte ”bonus-meriter”.  

7. Ställer frågor om vilket roll den sökande tar i ett team osv. Vid externrekrytering 

genomförs personlighetstest med återkoppling. Referenser är mycket viktigt.  

8. Inga uttalade riktlinjer för hur diskriminering motverkas i företagets rekrytering men 

genom noggranna rekryteringsprocesser har heller diskrimineringsfrågor aldrig varit ett 

problem.  

9. Bra koll på diskrimineringsfrågor och har inga problem i praktiken. Medveten strävan 

för att spegla den mångfald om finns i kundkretsen i arbetsstyrkan. Företaget har vun-

nit jämställdhetspriser för deras arbete.  

10.  Då personlighetstester genomförts finns säkerställning av iakttagelserna i bedöm-

ningsmallarna men i annat fall fungerar iakttagelserna på intervjun som enda grund.  
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Svar, intervju 3: ”Bank och finans” 

Vi vill att våra svar ska vara anonyma, och önskar istället bli refererade till som: ”Storbank”. Vi är in-
förstådda med att svaren kommer användas som underlag i en masteruppsats skriven av Sandra Broman-
der, vid högskolan i Jönköping. Vi är också införstådda med att uppsatsen kommer vara en offentlig hand-
ling. 

 

1. Kravprofil, annons, intervju, referenstagning och slutgiltigt anställningsbeslut.  

2. Situationsstyrt men inga mer generella riktlinjer än för arbetsgången.  

3. Olika för olika tjänster men personliga egenskaper har i regel betydelse i rekryteringen.  

4. Personlig lämplighet = inget brottsregister/belastningsregister: Räknar också in egen-

skaper som behövs för tjänsten. 

5. Specificerade egenskaper ibland i annons men ofta också att stor vikt läggs vid person-

lig lämplighet.  

6. Kvalifikationer för en tjänst, speciellt om det specificerats i annonsen.  

7. Mallar i intervjuer, ställer frågor om vilket roll man tar i ett team osv. Ibland samarbets- 

och personlighetstester. Referenser är viktigt i rekryteringens slutskede. Referenser tas i 

regel på de tre sista kandidaterna.  

8. Inte direkt för att motverka diskriminering utan mer riktlinjer för att säkerställa riktigt 

tillvägagångssätt vid rekryteringen.  

9. Bra koll på diskrimineringsfrågor och hur sådana ärenden går till och bör behandlas.   

10.  Finns underlag för bedömning av den personliga egenskapen används det som bevis-

ning, annars får de iakttagelser som framkom vid intervjun vara avgörande.  

 

 


