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S a m m a n f a t t n i n g  

Statligt arbetsledarskap och chefskaps skall utövas av individer som är bäst läm-
pade för uppgifterna. Enligt Regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst 
avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med 
stöd av bestämmelserna i förvaltningslagen är myndigheter inte skyldiga att moti-
vera ett anställningsbeslut. Varje år överklagas drygt hundratalet ärenden av en-
skilda som är missnöjda med anställningsbeslutet. Syftet med detta arbete är att 
skildra vad kriterierna saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vid statlig 
anställning. Ett ytterligare syfte är att visa hur myndigheter, regeringen och dom-
stolen tillämpar de nämnda kriterierna. Dessutom avser uppsatsen att svara på 
om kriteriet endast sakliga grunder beaktas av det allmänna vid tillsättning av stat-
liga tjänster. Undersökningen kännetecknas av en traditionell rättsvetenskaplig 
metod. Två regeringsärenden ligger till grund för analys och slutsatser. En slut-
ledning är att myndigheter och regeringen inte antecknar uppgifter enligt kraven i 
förvaltningslagen. Andra slutsatser är att Arbetsdomstolens meritvärderingsprin-
ciper inte alltid följs i fråga om värdering av utbildning, arbetslivs- och yrkeserfa-
renhet samt personliga egenskaper. Det torde också kunna dras den slutsatsen att 
myndigheterna och regeringen inte fäster avseende endast vid sakliga grunder 
såsom förtjänst och skicklighet när de fattar beslut om tillsättning av statlig tjänst. 
Sammanfattningsvis bör det, enligt författarens uppfattning, ställas högre krav på 
dokumentation och utredning vid myndigheternas handläggning av anställnings-
ärenden. Detta för att arbetsledarskapet och chefskapet inom statliga myndigheter 
skall utövas av individer som är bäst lämpade för uppgiften och tillsättningen i 
högre grad skall uppfylla kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet. 
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Kapitel 1 

En subjektiv utgångspunkt 

1.1  Inledning 

Den statliga förvaltningen ställer höga krav på myndighetschefernas förmåga 
att leda arbetet mot de mål som riksdag och regering ställer upp1. Ledarskapet 
skall utmärkas av att cheferna har en god förmåga att styra verksamheten med 
hänsyn till krav på effektivitet och kvalitet liksom krav på arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter för de anställda2. 

Regeringen är ansvarig för utnämningsmakten, 11:9 st. 1 RF. Under senare tid 
har ansvaret delegerats från de politiska beslutsfattarna till myndigheterna. 
Chefstillsättningar inom myndigheterna sköts numera av myndigheterna själ-
va3. Det offentligrättsliga ansökningsförfarandet som gäller arbetsledare och che-
fer utmärks i princip av fullständig öppenhet, i motsatts till det så kallade kal-
lelse förfarandet, omfattar till exempel generaldirektörer, som kännetecknas av 
slutenhet4. 

Enligt 11:6 st. 3 RF är tjänstetillsättning under ett ansökningsförfarande myn-
dighetsutövning mot enskild. Bestämmelsen innebär att förvaltningslagen är 
tillämplig vid handläggning av ärendet. Av 17 § st. 1 FL framgår att ärendet 
får inte avgöras utan att den sökande eller klagande har underrättats om en 
uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och 
denne har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Myndigheten får avgöra 
ärendet utan att underrätta den enskilde om ärendet rör tjänstetillsättning, 17 § 
p. 2 FL. När myndigheten avgör ärendet genom beslut skall det innehålla de 
skäl som har bestämt utgången av ärendet om detta avser myndighetsutöv-
ning mot någon enskild, 20 § st. 1 FL. Motiveringsskyldighet föreligger inte 
om beslutet rör tjänstetillsättning, 20 § p. 2 FL. 

I Sverige finns cirka 250-300 förvaltningsmyndigheter5. Varje år överklagas 
omkring 150 ärenden ifråga om tjänstetillsättningar till de olika departementen 
som lyder under regeringen. Utav dessa ärenden fattar regeringen ändring till 
den sökandes fördel i 2-5 ärenden per år.6 

                                                 
1 Prop. 1997/98: 136 s. 49 ff. 

2 Prop. 2006/07:1 s. 41. 

3 32 § VF, Se även prop. 1997/98: 136 s. 49 ff. 

4 Sandahl, 2003 s. 65. 

5 Sandahl, 2003 s. 23 och SOU 2004:23 s. 63.  

6 Prop. 2006/07:1 s. 43 och SOU 2004:23 s. 242. 
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1.2  Problemformulering 

Det är en allmän uppfattning att tillsättningar av tjänster är svåra att genomfö-
ra eftersom de till stor del grundas på subjektiva värderingar. Detta medför att 
uppfattningarna inte alltid klart kan redovisas. Det är också anledningen till att 
lagstiftaren har bestämt att dessa ärenden inte kräver någon motivering.7 

Enligt 11:9 st. 2 RF skall vid tillsättning av statlig tjänst8 avseende fästas en-
dast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Regeln gäller alla stat-
liga tjänster oavsett om regeringen eller myndighet ansvarar för tillsättningen. 

För att stärka den enskildes rättsskydd har riksdagen utfärdat rättsregler som 
kan åberopas av individen vid arbetsdiskriminering. En klagan i fråga om 
diskriminering prövas slutligen av Arbetsdomstolen9.  Ett överklagande ifråga 
om statlig anställning prövas sedan 1 januari 2007 av Överklagandenämnden 
för totalförsvaret (ONT)10. 

En väsentlig skillnad finns ifråga om prövning av rättigheter i Arbetsdomsto-
len och myndigheter samt ONT. Arbetsdomstolen har att pröva en tvist om 
diskriminering enligt dispositionsprincipen11. Myndigheterna liksom ONT är 
ålagda skyldigheten att följa förvaltningslagen och processen liksom beslutet 
om tillsättning skall uppfattas utifrån officialprincipen12. 

Det anförda leder till att följande frågor uppstår inledningsvis: vad innebär 
kriterierna saklig grund, förtjänst och skicklighet? Hur tillämpas dessa kriterier 
vid meritvärdering i diskrimineringsmål som prövas av Arbetsdomstolen?  
Hur tillämpar myndigheter och hur har regeringen tillämpat dessa kriterier när 
en arbetsledare eller chef utses genom ett offentligträttsligt förfarande? Är 

                                                 
7   Se nedan avsnitt 3.4. Författaren till denna uppsats har överklagat ett beslut om anställning hos För-

säkringskassan i Örebro.  Tillsättningen avsåg en befattning som teamledare. Regeringen liksom RegR 
avslog överklagandet. Regeringsrätten beslut innefattade enbart en rättsprövning av regeringens be-
slut. Ärendet har överklagats med stöd av artikel 6, Europakonventionen, ref. 6151/07 - Witmann 
mot Sverige. Problemet som identifierades handlar om den enskildes rättssäkerhet när myndigheten 
inte inhämtar referenser och underlåter att redovisa personlighetstest, dvs. urvalsinstrument för att 
bedöma personlig lämplighet. Jmf med SOU 2004:23 s. 249 ff.  

8 En statlig anställning har en offentligrättslig sida som innefattar tillämpning av lagen (1994:260) om 
offentlig anställning, lagen (1994:260) om fullmaktsanställning och anställningsförordning (1994:373), 
SOU 2004:23 s. 231.  

9  Se 45 § JmL, 36 § DaeL, 24 § DafL och 23 § DasL. 

10  35 § VF. 

11 Enligt dispositionsprincipen gäller att rätten skall eller må företa viss processhandling endast på yrkan-
de av ena parten eller parterna, Lindell, 2003 s. 54 f.  

12 Officialprincipen innebär att rätten skall eller må vara självständigt verksam i processen, Lindell, 2003 
s. 54 f. Se även Marcusson, 2005 s. 169 ff.  
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myndigheter, regeringen13 och ONT 14 bundna av arbetsdomstolens principer 
för meritvärdering? Kan ONT upprätta egna principer för meritvärdering vid 
tjänstetillsättningar? 

Varför är det viktigt att utreda dessa kriterier och principer? Min egen erfa-
renhet och förståelse för ledarskap och organisering samt arbets- och förvalt-
ningsrätt säger att myndigheter och regeringen anser att rekryteringar är svåra 
att genomföra och fallgroparna på vägen till en väl genomförd rekrytering är 
många. Det kan också vara så att kunskap och förståelse saknas för vad kon-
stitutionen och förvaltningslagen ställer för krav i anställningsärenden. Efter-
som den juridiska doktrinen på området är begränsad är min förhoppning att 
denna utredning kan kasta lite ljus över dessa förhållanden. 

1.3  Syfte 

Syftet med detta arbete är att skildra vad kriterierna saklig grund såsom för-
tjänst och skicklighet är vid statlig anställning.  Ett ytterligare syfte är att visa 
hur myndigheter, regeringen och domstolen har tillämpat de nämnda kriteri-
erna. Dessutom avser uppsatsen att svara på frågan om kriteriet endast sakliga 
grunder beaktas av myndigheter, regeringen och domstolarna vid tillsättningar 
av statliga tjänster15.  Undersökningen vänder sig i första hand till rättsvetare, 
personalhandläggare och fackliga förtroendemän. Uppsatsen kan vara till nyt-
ta även för arbetsledare, chefer och andra som är intresserande av saklig 
grund, förtjänst och skicklighet och hur dessa kriterier tillämpas vid tillsättning 
av statlig befattning. 

1.4  Undersökningsmetod 

För att belysa problemet har författaren använt sig av en traditionell rättsve-
tenskaplig metod. Detta innebär att författaren har bearbetat gällande lagstift-
ning, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin. I kapitel 2-4 är fokus på dokt-
rin. I efterföljande kapitel, som avser vara uppsatsens kärna, är fokus på lagar, 
förarbeten och rättsfall. Dessutom har material16 inhämtats från regeringen 
som sedan har analyserats utifrån de lege lata17. Det empiriska materialet har 
analyserats med hjälp av en kvalitativ arbetsmetod18.  

                                                 
13 Enligt 66 § IRF kan regeringens beslut överklagas bara om det är särskilt föreskrivet, se avsnitt 3.5. 

14 Enligt 13 § IONTF kan nämndens beslut i anställningsärenden inte överklagas. 

15 Jmf med Marcusson, 2005 s. 103. 

16 Materialet består av ärenden där enskilda har överklagat en myndighets beslut och ärendet har därefter 
avgjorts av regeringen.  

17 Detta innebär att det är den gällande rätten som tillämpas, dvs. källmaterialet som anges i uppsatsen 
ligger till grund för analysen av rättsfallen från regeringen. 

18 För reabilitet, validitet och generaliserbarhet se t.ex. Holme, 1997.  
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1.5 Avgränsning  

Uppsatsen tillämpar bestämmelser som är gällande till och med maj 2007. 
Undersökningen berör endast överklaganden som har inkommit till utrikes-
departementet och näringsdepartementet19 och där den enskilde har sökt en 
tjänst som arbetsledare eller chef inom staten. Med arbetsledare och chef me-
nas att befattningen medför någon form av personalansvar20. Undersöknings-
perioden avser överklaganden som har inkommit och beslutats av regeringen 
under 2005-2006. Till utrikesdepartementet har 1421 överklaganden inkommit 
under undersökningsperioden. Utav dessa ärenden avsåg ett ärende en befatt-
ning som enhetschef. Till näringsdepartementet inkom 17 överklaganden 
under undersökningsperioden. Ett av dessa överklaganden avsåg befattning 
som avdelningschef. 

1.6 Disposition 

Kapitel två tar upp allmän- och konstitutionellrättslig utgångspunkt för den 
fortsatta studien. I kapitlet diskuteras kortfattat de krav som ställs på rättssä-
kerhet i form av bl.a. förutsebarhet, legitimitet, öppenhet och rättssäkerhets-
garantier.  Dessutom omnämns de svenska offentligrättsliga principerna. I 
avsnittet beskrivs bl.a. objektivitetsprincipen, officialprincipen, proportionali-
tetsprincipen, överklaganden av anställningsbeslut och europadomstolens 
principer. Kapitel tre tar upp några förvaltningsrättsliga aspekter. Här förkla-
ras kortfattat förvaltningslagens tillämpning, allmänna krav som ställs på 
handläggningen, myndigheters skyldighet att anteckna uppgifter vid handlägg-
ning av anställningsärenden, undantaget för motiveringsskyldighet vid anställ-
ningsärenden och partinsynens omfattning. I kapitel fyra redogörs summariskt 
de olika formerna av diskrimineringsförbud som förekommer i svensk arbets-
rätt. I avsnittet omnämns jämställdheten, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, personer med funktionshinder och sexuell läggning. Ka-
pitel fem redogör i detalj kravet enligt 11:9 st. 2 RF. Här behandlas saklig 
grund, förtjänst och skicklighet. AD:s praxis vid meritvärdering studeras. Det-
ta i syfte för att utröna de principer som är av betydelse för värdering av ut-
bildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet vid anställ-
ning. Likaså studeras regeringens chefspolicy. Efterföljande kapitel redogör 
för ärenden som har avgjorts av regeringen. Det som studeras är bl.a. huruvi-
da myndigheter och regeringen har tillfredställande underlag för att fatta be-
slut i anställningsärendet. Fokus kommer att vara på det som har behandlats i 
kapitel tre, fyra och fem. Kapitel sju redogör för slutsatser och kommentarer.  

                                                 
19 Departementen har bestämts genom slumpmässigt urval.  
20 Urvalet av ärenden har bestämts av uppsatsens författare. Ärendet har medtagits i undersökningen om 

den sökta befattningen innebar personalansvar för minst en annan individ. 

21 En tjänst överklagades av två personer vilket medförde att det skapades två ärenden för tjänsten. 
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Kapitel 2 

Allmän- och konstitutionellrättsliga förutsättningar 

2.1 Rättssäkerhet  

2.1.1 Förutsebarhet, lag och rättvisa  

Ett rättssystem är förutsebart när det föreskrivs rättsregler där varje enskilt fall 
kan avgöras. Om det finns oklarheter, luckor och motsägelser måste dessa 
bemästras. Ifall rättsreglerna är oklara bör och kan domaren använda sin aukto-
ritet och sitt omdöme för att fritt avgöra målet. Alla fall måste ges ett tydbart 
innehåll.22 
 
2.1.2 Legitimitet, förtroende och argumentation 

 
I ett välfungerande samhälle har rättsordningen hög legitimitet. Begreppet 
legitimitet innebär att normerna, institutionerna och fattade beslut godtas av 
medborgarna. Rättens godtagbarhet och systemets trovärdighet grundar sig på 
det faktum att stadgade normer följs noggrant. Medborgarna får förtroende 
för myndigheter och domstolar när beslut och domar är tillgängliga för of-
fentlig kritik. Öppenheten gör med andra ord kontroll möjligt. På detta sätt vet 
de berörda på vilka grunder olika frågor har avgjorts. Legitimiteten grundar 
sig ytterst på kontrollens effektivitet. Kontrollen fungerar endast om beslut 
och domar kan visas vara grundade på hållbara och relevanta skäl.23 
 
2.1.3 Formell likhet, öppenhet och rationalitet 

 
Syftet med lagen är att skapa formell likhet inför lagen. Ingen får tilldelas för-
måner som rättsreglerna inte medger, eller slippa pålagor och straff som rätts-
reglerna påbjuder. Likhet inför lagen i materiell mening förutsätter att ingen 
diskriminering får förekomma. Med materiell rättssäkerhet förstås att beslut 
och domar är i hög grad förutsebara på grund av rättsnormerna och samtidigt i 
hög grad etiskt godtagbara. Rättsliga beslut i en rättstat subsumeras eller in-
ordnas under generella rättsregler som leder till att det blir rationellt att följa 
rättsreglerna. Huruvida tillämpningen av rättsregler kan uppfattas som ratio-
nellt eller inte förutsätter en öppen rättsstat. Rättsreglerna ska tillämpas på ett 
öppet sätt. Myndigheter och domstolar är skyldiga att offentliggöra alla relevan-
ta skäl för och emot sina beslut och domar.24 
                                                 
22 Peczenik, 1995 s. 43 ff. 

23 Peczenik, 1995 s. 47 ff. 

24 Peczenik 1995 s. 52 ff. 
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2.1.4  Förutsebarhetskrav och rättssäkerhetsgarantier 

Rättssäkerhetsbegreppet omfattar som ovan nämnts ett förutsebarhetskrav. 
Förutsägbarheten är större ju exaktare och generellare rättsreglerna är. Rätts-
säkerheten innebär också att vissa rättssäkerhetsgarantier finns och tillämpas. 
Dessa kan vara fria och avhängiga domstolar endast bundna av lag, rätt till dom-
stolsprövning vid tvångsåtgärder, ingripande endast med stöd av klar och tydlig 
lag, ej lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer, förbud mot retroak-
tiv lag och krav på full bevisning.25 

2.2 Offentligrättsliga principer i svensk rätt  

2.2.1 Legalitetsprincipen och programformuleringen 

 
Med legalitetsprincipen, 1:1 st. 3 RF, förstås att den offentliga makten utövas 
under lagarna. Principen om lagbundenhet gäller förvaltningsmyndigheter, 
domstolar, regering och riksdag26. Enligt 8:3 st. 1 RF framgår att föreskrifter 
om förhållanden mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för 
enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden, skall meddelas genom lag. Denna bestämmelse tar sikte på be-
tungande föreskrifter. Detta medför att myndigheternas förvaltningsförfaran-
de och myndigheternas organisation och inre arbetsformer faller utanför den-
na bestämmelse27. Paragrafen aktualiseras då ärenden om rättsprövning sker 
av vissa förvaltningsbeslut28.  Den offentliga rätten faller i stor utsträckning 
under regeringens restkompetens enligt 8:13 st. 1 p.2 RF. Bestämmelsen till-
lämpas även i administrativa verkställighetsföreskrifter29. Myndigheternas och 
domstolarnas maktutövning är normbunden för att godtycke skall motverkas30.  
 
Enligt 1:2 st. 1 RF skall den offentliga makten utövas med respekt för alla män-
niskors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det 
åligger myndigheter, domstolar och regeringen (det allmänna) att verka för att 
alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. I 1:2 
st. 3 RF föreskrivs att diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationalitet eller etniskt ursprung, språk, religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller en enskild person 
skall motverkas. Lagrummet kännetecknas av att vara program- eller målsätt-

                                                 
25 Peczenik, 1995 s. 89 ff. 

26 Holmberg et. al., 2006 s. 54. 

27 Holmberg et. al., 2006 s 334. 

28 Holmberg et. al., 2006 s. 336.  

29 Holmberg et. al., 2006 s. 372. 

30 Markusson, 2005 s. 43 ff. 
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ningsstadganden och är inte rättsligt bindande föreskrifter. Den enskilde kan 
inte på grundval av dem påkalla domstols ingripande gentemot det allmänna. 
De anger endast mål för den samhälleliga verksamheten.31 
 
2.2.2 Objektivitetsprincipen och likhetsprincipen 

 
Enligt 1:9 RF skall förvaltningsmyndigheter och domstolar samt andra som 
fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen beakta allas likhet inför 
lagen. Dessutom skall de iakttaga saklighet och opartiskhet. Bestämmelsen är 
ett uttryck för objektivitetsprincipen i den offentliga verksamheten. Rättsre-
geln innebär att förvaltningsmyndigheter och domstolar inte får särbehandla. 
Med saklighet förstås också att myndigheternas beslut inte skall gynna eller 
missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag. Saklighetskravet syftar till 
att fånga upp det maktmissbruk32 som legalitetsprincipen inte förmår komma 
åt.33 Vid paragrafens tillkomst innebar lydelsen att ingen får särbehandlas på 
grund av personliga förhållanden såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, ur-
sprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning och förmögenhet. 
Paragrafen kan utgöra grund för rättsprövning enligt lag (2006:304) om rätts-
prövning av vissa regeringsbeslut och resning.34  
 
2.2.3 Officialprincipen 

Officialprincipen är grundläggande i svensk förvaltningsrätt. Med detta förstås 
att förvaltningsmyndigheter och domstolar har ett relativt långtgående ansvar 
för att utreda de ärenden de handlägger. Någon explicit reglering av utred-
ningsskyldigheten finns inte angiven i förvaltningslagen. Utredningsskyldighe-
ten varierar beroende av vilken typ av ärende det är. Generellt gäller att prin-
cipen är starkast när inskränkningar sker i grundläggande fri- och rättigheter. 
Principen är svagast i ansökningsärenden. Vid ansökningsärenden kan myn-
digheten ålägga sökanden en skyldighet att prestera underlag för myndighe-
tens beslut. Detta medför också att den sökande står själv risken för ett av-
slagsbeslut om denne inte presterar den information och/eller beslutsunderlag 
som myndigheten behöver. I förvaltningsbesvärsprocess har domstolen lång-
gående skyldighet att tillvarata parten sina intressen. Detta speciellt när den 
enskilde inte har ett ombud som kan ta vara på hans eller hennes intressen.35 

                                                 
31 Holmberg et. al., 2006 s. 55. 
32 Ett uttryck för objektivitetsprincipen är lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut som 
syftar till att skapa prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som 
avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
33 Markusson, 20005 s. 71 ff. 

34 Holmberg et. al., 2006 s. 74. 

35 Marcusson, 2005 s. 169 ff. 
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Enligt min mening har regeringen och ONT långtgående skyldigheter att se 
till att förvaltningsmyndighetens handläggning uppfyller kravet enligt objekti-
vitetsprincipen. Särskilt bör i anställningsärenden beaktas att dokumentation 
förs i ärendet samt att uppgifter som myndigheten har inhämtat på annat sätt 
dokumenteras. 

2.2.3.1 Regeringens utredningsskyldighet 

Regeringen betraktas inte som myndighet. Därmed är förvaltningslagen inte 
bindande för regeringen, se nedan avsnitt 3.1. Enligt 7:2 RF gäller att vid be-
redning av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden in-
hämtas från berörda myndigheter. Remissregeln gäller alla typer av regerings-
ärenden och omfattar även förvaltningsärenden36. För att rättsprövningslagen 
inte skall bli verkningslös anses det i praktiken att regeringen är skyldig att 
följa förvaltningslagens regler. Detta för att regeringen inte skall riskera att få 
sina beslut underkända av RegR37. Min bedömning är i detta fall att även 
ONT är i praktiken ålagd en skyldighet att följa förvaltningslagen. Detta efter-
som nämndens beslut bör kunna bli föremål för rättsprövning enligt art. 6.1 i 
europakonventionen, se nedan avsnitt 2.2.5.  

2.2.4 Proportionalitets- och behovsprincipen 

Ifråga om proportionalitets- och behovsprinciperna hänvisas det i doktrinen 
till 2:12 st. 2 RF. Principen innebär att om ett förvaltningsbeslut eller annan 
myndighetsåtgärd är betungande för den enskilde, är det av vikt att nackdelar-
na för denne står i ett rimligt förhållande till nyttan för det allmänna. Dessut-
om får inte åtgärden medföra större uppoffringar för den enskilde än som 
motiveras av ett starkt allmänt intresse. Det är av vikt att hårdare metoder inte 
används än som verkligen behövs för uppnåendet av det avsedda resultatet, 
dvs. principen om det lindrigaste ingreppet. Principen anses ha fått ökad be-
tydelse sedan europakonventionens tillkomst, se nedan.38 

2.2.5 Överklaganden och principer 

2.2.5.1 Överklaganden av anställningsbeslut 

  
Enligt 3 § st. 2 FL framgår att bestämmelserna om överklagande skall tilläm-
pas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av de civila 
rättigheterna eller skyldigheterna enligt 6.1 i den europeiska konventionen. 
Beslut ifråga om myndighetsutövning överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, 22 a § FL. Undantaget från denna bestämmelse är beslut i anställ-
                                                 
36 Holmberg et. al., 2006 s. 229.  

37 Edelstam, 1995 s. 325.  

38 Marcusson, 2005 s. 107 ff.  
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ningsärenden, som i huvudsak berör regeringens kompetens enligt 8 kap. RF, 
se 22 a § FL. Enligt 35 § VF överklagas anställningsärenden hos ONT. Enligt 
13 § IONTF kan nämndens beslut inte överklagas. I lagens förarbeten yttrar 
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet att det inte kan uteslu-
tas att även i ett anställningsärende, under vissa förhållanden, kan komma att 
anses gälla en civil rättighet eller skyldighet. Vidare påpekar Juridiska fakul-
tetsnämnden att i sådant fall är 22 a § FL inte tillämpligt. Regeringen anför att 
beslut som omfattas av ett sådant undantag får överklagas hos regeringen med 
stöd av 35 VF i den mån det finns hänvisningar till den bestämmelsen i för-
valtningsmyndigheternas instruktioner. Därtill framhåller regeringen: ”I reger-
ingens verksamhet som överprövningsinstans har det vuxit fram en praxis 
som innebär att anställningsbeslut numera är den enda typ av överklagbara 
beslut som säkert omfattas av undantaget för administrativa ärenden. De be-
slut i administrativa ärenden som enligt regeringens praxis inte är överklagbara 
gäller antingen sådana interna förhållanden som en myndighets organisation, 
verksamhetsinriktning, och arbetsledning eller s.k. partsbesked, dvs. stånd-
punkter som myndigheter intar när de företräder staten i civilrättsliga och 
liknande förhållande… Eftersom beslut i anställningsärenden är undantagna 
enligt 22 a § FL, får denna fråga löstas inom ramen för verksordningen. Skulle 
ett sådant beslut innefatta en prövning av civila rättigheter får beslutet över-
klagas hos regeringen, varefter rättsprövning kan ske av regeringens beslut.”39  
 
2.2.5.2 Anställning enligt art 6.1  i europakonventionen 

 
Enligt art. 6.1 i lagen om Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna 
har varje individ rätt till prövning av hans eller hennes civila rättigheter. För-
handlingen skall vara rättvis och offentlig. Denna skall hållas inför en obero-
ende och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Artikeln tar fasta på att 
en tvist om civila rättigheter skall kunna ske inför domstol. Domstolspröv-
ningen skall kunna erbjuda de rättssäkerhetsgarantier som konventionen krä-
ver ifråga om oberoende och opartiskhet40. Om en högre domstol är bunden av 
underinstansens fastställande, t.ex. att den endast prövar om rättstillämpning-
en varit korrekt, kan en brist i fråga om oberoendet eller opartiskheten inte 
anses ha avhjälpts genom omprövning i målet.41 Dessutom skall domen inne-
hålla domskäl42.  
 

                                                 
39 Prop. 2005/06:56, www.riksdagen.se. 
40Enligt 2 § IONTF består nämnden av en ordförande och högst sex andra ledamöter. Ordföranden 
och ordförandens ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare. Därtill anger 12 § att regeringen 
utser ordförande och ordförandens ersättare samt ledamöter för en bestämd tid. 
41 Danelius, 2007 s. 157 ff. 

42 Danelius, 2007 s. 257 ff. 
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Enligt Europadomstolens praxis framkommer vissa principer för tillämpning-
en av artikel 6.1 på tvister om offentlig anställning. Rättsfallet Pellegrin v 
Frankrike gällde frågan om en förnyad kontraktsanställning, sedan tidigare 
kontrakt löpt ut, kunde förnyas. Europadomstolen fann att Pellegrin hade 
haft viktiga arbetsuppgifter som inkluderat förvaltande av offentliga pen-
ningmedel och att han därmed fick anses ha deltagit i offentlig maktutövning.  
Regeringsrätten har alltsedan domen avkunnats gjort bedömningen att det 
saknas betydelse för tillämpningen av artikeln om den offentliganställde har 
offentlig tjänstemannastatus eller är anställd på grundval av kontrakt. I stället 
bör vägledande vara om tjänstemannen innehar arbetsuppgifter som är av 
allmänt intresse eller som, direkt eller indirekt, innebär deltagande i utövning 
av offentligrättslig makt. För att kunna bedöma om en anställning innefattar 
arbetsuppgifter, som är av allmänt intresse eller som, direkt eller indirekt, in-
nebär deltagande i utövning av offentlig makt måste RegR i varje enskilt fall 
undersöka vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med anställning-
en. Vid prövningen av om en tvist avseende en offentlig anställning faller 
utanför tillämpningsområdet för artikel 6.1 skall enligt Europadomstolen en 
restriktiv tolkning göras. Undantaget från artikel 6.1 är endast tjänsteman som 
utövar offentlig makt och av vilka staten därför kan kräva särskild lojalitet. 
Europadomstolen har i sin praxis funnit att artikel 6.1 är tillämplig på tvister 
som rör rekrytering, befordran, avskedanden och andra anställningsförhållan-
den i fråga om offentliga tjänstemän. Som exempel kan nämns rättsfallen Fry-
lender v Frankrike (befattning som teknisk expert utomlands), Buker v Turki-
et (anställning som biträdande professor), S.M. v Frankrike (medicinsk och 
social sekreterare vid en socialmyndighet), Devlin v Storbritannien (administ-
rativa befattningar vid statlig förvaltning), Sanchez v Spanien och Satonnet v 
Frankrike (medicinsk chef vid ett medicinskt – psykologiskt center). 43  
 
Beträffande värdering av kunskaper och arbetsinsatser i form av betyg eller 
liknande är det mera osäkert huruvida detta kan underkastas domstolskon-
troll. I målet Van Marle m.fl. v Nederländerna gällde frågan huruvida sökan-
den hade befunnits inte uppfylla kompetenskraven för auktorisation som revi-
sor.  Europadomstolen konstaterade att en sådan bedömning som görs vid en 
skol- eller universitetsexamen inte är en tvist som omfattas av art. 6.1 i euro-
pakonventionen. 44 
 
I fråga om hinder mot effektiv domstolsprövning kan nämnas rättsfallet 
McGinley och Egan v Förenade Konungariket. Målet handlar om huruvida 
sökanden har rätt till militära läkarjournaler och uppgifter om strålningsnivåer. 
Europadomstolen konstaterar att detta i och för sig skulle kunna ha omfattats 
av art. 6.1 under förutsättning att myndigheterna vägrat dem tillgång till, eller 
förnekat existensen av, dokument som skulle ha hjälpt dem visa att de utsatts 

                                                 
43 RR: s dom 2006 nr 3985, Danelius, 2007 s. 146 ff., Ds:2005:9 s. 27 f., Warnling-Nerep,2002 s. 139 f. 

44 Danelius 2007, s. 143. 
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för farlig strålning. I målet hade det inte visats att det fanns kvar några medi-
cinska handlingar av betydelse, och när det gäller stålningsnivåer hade de kun-
nat begära editionsföreläggande mot staten.45 
 
Enligt min mening kan det ifrågasättas i detta sammanhang om ONT kan 
anses uppfylla det krav på oberoende och opartiskhet som krävs enligt art. 6.1 
i europakonventionen. Detta eftersom beslut inte är prejudicerande, kravet är 
att enbart nämndens ordförande skall vara eller ha varit ordinarie domare4647. 
Eftersom denna prövning inte är föremål för uppsatsen lämnas frågan öppen 
för ytterligare utredning. Min bedömning är att lagändringen har inte resulte-
rat i något framsteg ifråga om rättsskydd i anställningsärenden. ONT:s beslut 
kan överklagas hos regeringen om ärendet avser civila rättigheter enligt art. 6.1 
i europakonventionen. Regeringens beslut kan i sådant fall bli föremål för 
rättsprövning hos RegR. Eftersom RegR endast prövar regeringens beslut i 
rättsfråga men inte i sakfråga48 kan det ifrågasättas om kravet på oberoendet 
och opartiskhet kan anses vara avhjälpt genom rättsprövningslagens tillkomst 
samt huruvida lagen uppfyller kraven enligt art. 6.1 i europakonventionen. 
Även denna fråga lämnas öppen. Det torde kunna uppfattas så att 35 § VF 
inte direkt står i strid med 2:23 § RF eftersom möjlighet till rättsprövning 
finns enligt lagens förarbete. Bestämmelsen innebär att lag eller annan före-
skrift får inte meddelas eller tillämpas om den strider mot de åtaganden som 
föreskrivs i europeiska konventionen49. Däremot ställer konventionen krav på 
domskäl. I detta fall förefaller som om 20 § p 2 FL står i direkt strid mot kon-
ventionen. Eftersom grundlagens krav på rättssäkerhet har en högre normhie-
rarki i förhållanden till förvaltningslagens bestämmelse om bedömningsför-
måga torde detta leda till att konventionens bestämmelser är tillämplig. Likaså 
kan man enligt min mening ställa sig granskande till betänkandet som föreslår 
att möjligheten att överklaga myndigheternas anställningsbeslut skall avskaf-
fas50. Detta skulle innebära att 1:9 RF i förlorar sin verkan och dörrarna för 
illojal maktutövning öppnas ytterligare, se avsnitt 2.1.2. I detta sammanhang 
får det anses vara tveksamt huruvida lagändringen om att ONT skall besluta i 
frågor om överklaganden av anställningsbeslut har bidragit till ökad öppenhet, 
förtroende och rättssäkerhet51 vid statliga tillsättningar. Lagändringen tycks 
inte ha medfört något annat i anställningsärenden än att överklagandeledet har 
utökats med ytterligare ett steg tills möjlighet finns till domstolsprövning. 

                                                 
45 Danelius 2007, s. 168. 

46 1 § IONTF.  

47 Se Danelius 2007, s. 180 ff.  

48 3 § RprL. 

49 Se Holmberg et. al., 2006 s. 183 ff.  

50 Se fotnot 58. 
51  I detta sammanhang åsyftas rättssäkerheten med avseende på kraven enligt art. 6.1 i europakonventionen. Beträf-
fande rättssäkerheten – se även 6 § i IONTF och jmf. med 14 § IRF.  
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Kapitel 3 

Förvaltningsrättsliga beaktanden  

3.1 Tillämpning 

Förvaltningslagen föreskriver regler som skall tillämpas av förvaltningsmyn-
digheterna vid handläggning av ärenden och domstolarna vid handläggning av 
förvaltningsärenden, 1 § FL.  I förarbetena anges att regeringen betraktas en-
ligt regeringsformen inte som någon förvaltningsmyndighet52. I statsrådsbe-
redningens publikation ”Gula boken” – handläggning av ärenden i Regerings-
kansliet (Ds 1998:39) anges att i regeringsärenden skall följas de principer som 
FL ger uttryck åt. Det gäller ärenden som regeringen prövar som första och 
enda förvaltningsinstans, t.ex. ärenden om statlig anställning.53 
 
3.2 Allmänna krav på handläggningen  
 
Enligt 7 § FL skall ett ärende där enskild är part handläggas enkelt, snabbt och 
billigt utan att säkerheten eftersätts. Enkelhetskravet innebär att ärendet inte 
skall belastas med onödigt skriftväxling eller utredning.  Med ordet säkerhet 
menas att FL skall bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjlighet för 
förvaltningsbeslutet och därmed att beslutet blir riktigt i sak54 
 
3.3 Anteckning av uppgifter 
 
Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom handlig och som kan 
ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas, 15 § FL. Lagbestämmel-
sen gäller vid anställningsärenden55. Rättsregeln har som ändamål att trygga 
den rätt som en enskild har att få del av uppgifter som lämnas i ärendet. 
Dessutom syftar dokumentationen till att underlätta för en överordnad in-
stans att vid överklagande skaffa sig en självständig inblick i beslutsunderlaget. 
Dokumentationen är viktig även för JO: s granskning av myndighetens hand-
läggning. Myndigheten är skyldig att anteckna upplysningar av personer som 
en sökande har refererat till eller när den har inhämtat upplysningar från andra 
myndigheter. Myndigheten behöver inte anteckna en uppgift om den redan 
framgår av handlingar56. En uppgift behöver inte antecknas om den härrör sig 
från myndighetens allmänna sakkunskap och erfarenhetsfond.57 
                                                 
52 Prop. 1973/90 s. 232. 

53 Hellners, 2003 s. 52. 

54 Hellners, 2003 s. 90. 

55 Bohlin, 2004 s. 115. 

56 Prop. 1971/30 s. 66. 

57 Hellners, 2003 s. 158 ff. 
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3.4 Undantag från motiveringsskyldig 

Enligt 20 § p. 2 FL gäller inte motiveringsskyldighet när beslut berör tjänste-
tillsättning. Som skäl till detta har angetts att dessa typer av ärenden inte krä-
ver någon motivering eftersom de till stor del baseras på subjektiva värdering-
ar. Detta medför att de inte alltid klart kan redovisas. För denna bestämmelse 
har tillämpningsområdet inte begränsats till att gälla enbart avgöranden i för-
sta instans. Den är tillämplig också på beslut av besvärsmyndigheten. Detta 
medför att den enskilde inte kan erhålla motivering genom att överklaga58 
beslutet. Har skälen utelämnats bör motivering till ett beslut ske i efterhand 
om den som är part begär detta, 20 § st. 2 FL. Eftersom anställningsbeslut är 
undantaget från motiveringsskyldighet har begäran om att ett regeringsbeslut 
skulle motiverats i efterhand avslagits5960. Jag anser att inskränkningen av mo-
tiveringsskyldigheten är allför rigorös.  Det kan ifrågasättas om den enskildes 
uppoffringar ifråga om rättsäkerhet står i rimlig proportion i förhållanden till 
det allmänna och dess intressen. Den enskilde kan vända sig till Arbetsdom-
stolen vid diskriminering i relativt begränsad omfattning, se diskrimineringsla-
garna nedan. Diskrimineringsinstitut har dock begränsad verkan för att hjälpa 
den enskilde om myndigheten fäster vikt vid andra omständigheter, t.ex. om 
syftet är illojal maktanvändning. Myndigheten kan t.ex. medvetet underlåta att 
kräva in komplettering eller förtydliganden i ärendet, inte föra anteckningar i 
ärendet, använda personlighetstest som inte redovisas osv. Detta torde med-
föra att någon rättsprövning inte kommer att hjälpa den enskilde i fråga om 
hans eller hennes rättssäkerhet vid ett överklagande, se ovan avsnitt 2.2.5.  
 
3.5 Partinsynens omfattning 

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran tillhandahållas den som 
önskar ta del av den, 2:12 TF. Motsvarande bestämmelser hittas i 16 § FL. 
Bestämmelserna om akt- eller partinsyn, vilka tillförsäkrar part en rätt till insyn 
i ärendet enligt förvaltningslagen, går längre än den som följer av tryckfrihets-
lagen. Aktinsynen omfattar även utredningsmaterial av annat slag än skriftliga 
handlingar, exempelvis iakttagelser och muntliga upplysningar. Sådant som 
inte omfattas av partinsynen kan vara exempelvis föredragningspromemoria 
och liknande material. Detta är material som karaktäriseras vara en samman-
ställning av det som redan finns i ärendet.61 

                                                 
58 Förslag har lämnats på att möjligheten att överklaga myndigheternas anställningsbeslut skall avskaffas. 

Som argument för detta anförs bl.a. att statliga anställningar vilar på en civilrättslig grund i form av en-
skilda anställningsavtal, myndigheterna har de bästa förutsättningarna för att bedöma individens kom-
petens och förmåga, den enskilde kan vända sig till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern för att 
åberopa granskning av myndigheten beslut osv., SOU 2004:23 s. 249 ff.  

59 Regeringens avgörande den 29 april 1998 (dnr Fö1997/2252). 

60 Bohlin, 2004 s.153 f. 

61 Hellners, 2003 s. 167. 
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Kapitel 4 

Arbetsdiskrimineringsförbuden i Sverige 

4.1 Jämställdhet 
 
Enligt 1 § JmL framgår att föreskriften har som ändamål att främja kvinnors 
och mäns lika rätt i fråga om bland annat anställningsvillkor i arbetslivet. I 
detta sammanhang markeras främst kvinnors villkor i arbetslivet. Rättsregeln 
är könsneutral. Syftet är att främja både kvinnors och mäns lika rättigheter i 
arbetslivet.62 I 15 § föreskrivs bestämmelser om direkt diskriminering. Vid 
rekrytering får arbetsgivaren inte missgynna en arbetssökande genom att be-
handla denne mindre förmånligt än vad arbetsgivaren behandlar eller skulle ha 
behandlat en person av motsatt kön i en likartad situation. Förbuden kan åsi-
dosättas om behandlingen är ett led i strävan att främja jämställdhet i arbetsli-
vet. Åsidosätter arbetsgivaren sin skyldighet föreligger direkt diskriminering. 
Den indirekta diskrimineringen stadgas i 16 §. Arbetsgivaren får inte missgyn-
na en arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt miss-
gynnar personer av det ena könet. Missgynnande anses inte föreligga om be-
stämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras med objektiva fakto-
rer som inte har samband med personernas kön. Åsidosätter arbetsgivaren sin 
skyldighet föreligger indirekt diskriminering. Enligt 17 § p. 1 gäller förbuden 
när arbetsgivaren tar ut en arbetssökande till anställningsintervju, vidtar annan 
åtgärd under anställningsförfarandet eller beslutar i anställningsfråga. 

4.2 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Den enskilde har rätt, vid fråga om bland annat anställningsvillkor, till lika 
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, 1 § DaeL.  I 1 § st. 2 stadgas att med etnisk tillhörighet avses 
någon som tillhör en grupp personer som har samma nationella ursprung, ras 
eller hudfärg. I 8 § föreskrivs reglerna om direkt diskriminering. Vid rekryte-
ring får arbetsgivaren inte missgynna en arbetssökande genom att behandla 
honom eller henne mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle 
ha behandlat någon annan i en likartad situation. Undantag finns om arbetsgi-
varen visar att missgynnandet saknar samband med etnisk tillhörighet. Om 
arbetsgivaren försummar regeln uppstår direkt etnisk diskriminering. Lagens 9 
§ fastställer vad menas med indirekt diskriminering. Arbetsgivaren får inte 
missgynna en arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutral men som i praktiken särskild 
missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet. Undantag från denna 
sista regel godtas om arbetsgivaren visar att bestämmelsen, kriteriet eller förfa-
                                                 
62 Prop. 1990/91:113.  
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ringssättet kan motiveras med sakliga skäl och åtgärden är lämplig och nöd-
vändig för att syftet skall uppnås. Enligt 10 § p.1 gäller förbuden när arbetsgi-
varen tar ut en arbetssökande till anställningsintervju, vidtar annan åtgärd un-
der anställningsförfarandet eller beslutar i anställningsfråga.  

4.3 Personer med funktionshinder 

I 1 § DafL föreskrivs att lagen syftar till att motverka diskriminering i arbetsli-
vet av personer med funktionshinder. Med funktionshinder menas varaktiga 
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begräsningar av en persons funk-
tionsförmåga, framgår av 2 §. Enligt 2 a § framgår att den begränsade förmå-
gan skall ha uppkommit till följd av skada eller en sjukdom redan vid födseln, 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Enligt 3 § föreligger direkt 
diskriminering om en arbetsgivare missgynnar en enskild genom att behandla 
honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skul-
le ha behandlat någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha 
samband med funktionshindret. Indirekt diskriminering, som föreskrivs i 4 §, 
föreligger om arbetsgivaren tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt men i praktiken särskilt missgynnar 
personer med visst funktionshinder jämfört med personer utan sådant hinder. 
Om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berätti-
gat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet, förelig-
ger ingen diskriminering. Enligt 5 § p. 1 gäller förbuden när arbetsgivaren tar 
ut en arbetssökande till anställningsintervju, vidtar annan åtgärd under anställ-
ningsförfarandet eller beslutar i anställningsfråga. 

4.4 Sexuell läggning 

Enligt 1 § DasL syftar rättsregeln till att motverka diskriminering i arbetslivet 
på grund av sexuell läggning. Lagens 2 § anger att med sexuell läggning menas 
homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Direkt diskriminering, 
enligt 3 §, föreligger om en arbetsgivare diskriminerar en enskild genom att 
behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat 
eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet 
skall ha samband med den sexuella läggningen. Enligt 4 § föreligger indirekt 
diskriminering om arbetsgivaren tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller 
ett förfaringssätt som framstår som neutralt men i praktiken särskilt missgyn-
nar personer med viss sexuell läggning. Om bestämmelsen, kriteriet eller för-
faringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå målet, föreligger ingen diskriminerig. I 5 § p. 1 före-
skrivs att förbuden gäller när arbetsgivaren tar ut en arbetssökande till anställ-
ningsintervju, vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet eller beslutar i 
anställningsfråga.  
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Kapitel 5 

Saklig grund, förtjänst, skicklighet och chefspolicy 

5.1 Saklig grund 

Enligt 11:9 st. 2 RF skall statlig anställning fattas på ”sakliga grunder”63 såsom 
”förtjänst och skicklighet”. Motsvarande bestämmelse hittas i 4 § 1 st. LOA 
som är det arbetsrättsliga lagrummet. I lagens förarbete anges att bestämmel-
sen är ett uttryck för principen att statliga tjänster skall tillsättas efter objektiva 
grunder utan hänsynstagande till ovidkommande omständigheter. Även ar-
betsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska hänsyn kan utgöra saklig 
grund.64  Vid anställning skall utöver skicklighet och förtjänst också beaktas 
sådana sakliga grunder som stämmer överrens med allmänna arbetsmarknads- 
jämställdhets- social- och sysselsättningspolitiska mål, 4 § AF. Hänsyn kan 
exempelvis tas till strävandena efter jämställdhet mellan könen på arbetsplat-
sen och intresset av att bereda arbetshandikappade sysselsättning65. Som ex-
empel på andra sakliga grunder nämns även företrädesrätt till återanställning, 
omplacering enligt LAS eller det statliga trygghetsavtalet TrA-S och intresset 
för att bereda arbetshandikappade sysselsättning66.  Ändamålet med bestäm-
melsen är inte att skydda arbetstagarintresserna. Intentionen är främst att till-
godose samhällets och de enskilda medborgarnas intresse av att offentliga 
funktioner utövas av personer som är bäst lämpade för uppgifterna67.  

Rättsfallet AD 1983 nr 104 handlar om huruvida staten har gjort sig skyldig 
till könsdiskriminering genom att anställa en kvinnlig sökande framför en 
manlig till en tjänst som ADL-assistent. AD konstaterar att sökanden har 
bättre kvalifikation i förhållanden till svaranden till den sökta tjänsten. Därtill 
godkänner domstolen arbetsmarknadspolitiska skäl som saklig grund vid 
tjänstetillsättningen. Detta resulterar i att saklig grund har försteg i förhållande 
till sakliga förutsättningar68. AD 1989 nr 122 behandlar frågan ifall arbetsgiva-
ren gjort sig skyldig till könsdiskriminering genom att utse en manlig sökande 
framför en kvinnlig till en tjänst inom omsorgsvården. AD konstaterar att 
vårdpolitiska intressen inte godtas som saklig grund för anställning.  

                                                 
63 Det är skillnad mellan sakliga grunder och sakliga förutsättningar eller kvalifikation till ett visst arbete. 

När det talas om sakliga förutsättningar åsyftas den sökandes kvalifikationer till ett visst arbete. 

64 Prop. 1973/90 s. 405. 

65 Prop. 1993/94:65. 

66 Prop. 1985/86:116 s. 5. 

67 Prop. 1984/85: 219 s. 18 f. 

68 Se även AD 1978 nr 162. Nämnas bör att vid anspråk på företrädesrätt skall den sökande ha tillräckliga 
kvalifikationer för den nya anställningen. 
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5.2 Förtjänst 

Med förtjänst avses den vana som har förvärvats genom föregående tjänstgö-
ring69.  Vid förtjänstberäkning skall tas även hänsyn till deltidstjänstgöring som 
omfattar minst 40 % av heltidstjänstgöring. Om det inte finns skäl för annat 
skall deltidstjänstgöringen räknas som heltidstjänstgöring. Likaså får ledighet 
vid studier och andra ändamål tillgodoräknas som förtjänst bara när den vid 
varje särskilt tillfälle uppgår till högts tre månader. Tid för ledighet beträffande 
semester, sjukdom, fackligt uppdrag mm. får tillgodoräknas i full utsträckning. 
Fullgjord forskarutbildning får räknas som förtjänst med högst fyra år. Även 
en doktorandtjänst och forskningsassistenttjänst får räknas som förtjänst. Det 
ligger i det allmännas såväl den enskilde arbetstagarens intresse att skicklighe-
ten sedd i relation till arbetsuppgifterna i tjänsten tillmäts särskild betydelse 
vid meritvärderingen.  Bara vid lika eller vid i stort sett lika skicklighet bör 
förtjänsten bli utslagsgivande.70  

5.3 Skicklighet 

Med skicklighet förstås lämpligheten för en befattning visad genom teoretisk 
och praktisk utbildning71, personlig lämplighet samt erfarenhet från tidigare 
verksamhet7273.  Med tidigare verksamhet förstås kunskaper och andra erfa-
renheter som har förvärvats i andra offentliga eller privata anställningar eller i 
egen verksamhet74. I skicklighetsbedömningen skall beaktas relevant yrkeser-
farenhet oberoende om den utförts i offentlig eller privat anställning75. Även 
personliga egenskaper som prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregen-
skaper, samarbetsförmåga mm bör räknas till skickligheten76.  Särskilt ska 
uppmärksammas de egenskaper som kreativitet, mognad, analysförmåga, ord-
ningssinne och självständighet77. Hänsyn skall tas till alla faktorer eller erfa-
renheter som är av betydelse för att bedöma den sökandes lämplighet för den 
aktuella tjänsten. Även erfarenheter från områden som vård av barn, studier, 
utlandsvistelser, språkkunskaper, ideellt arbete bör värderas in vid bedöm-
ningen, i den mån de är relevanta för den sökta tjänsten. Värderingen skall 

                                                 
69 Prop. 1973/90 s. 405. 

70 Prop. 1984/85:219 s 19 f. 

71 Se även DS C 1983:16 s. 116.  

72 I sammanhanget kan nämnas den enskildes rätt att erhålla tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsgivare, 
NJA 1931 s. 367.  

73 Prop. 1973/90 s. 405. 

74 Prop. 1985/86:116 s. 7. 

75 Prop. 1985/86:116 s. 15. 

76 Prop. 1985/86:116 s. 7. 

77 Prop. 1985/86:116 s. 15. 
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göras genom en kvalitativ helhetsbedömning.78 Enligt 4 § 2 st. LOA skall 
skicklighet tillämpas före förtjänst. Detta gäller alla slags tillsättningar, både 
externrekryteringar och internrekryteringar.  Yrkesskicklighet och personliga 
egenskaper mm som prestationsförmåga blir mätare på de individuella förut-
sättningarna att fylla de krav som den aktuella befattningen ställer på sin ut-
övare. I praxis har det lagts större vikt vid skicklighetskriterierna ju högre 
tjänst det gäller och ju mer självständigt arbete som ingår i tjänsten. Detta 
särskilt främst när det gäller arbetsledar- och cheftjänster, det vill säga tjänster 
med självständigt arbetsinnehåll. I urvalskriteriet79 skicklighet skall endast be-
aktas meriter av betydelse för tjänsten i fråga. Sökprofilen80 bestämmer vilka 
egenskaperna är och hur de skall mätas och värderas.81  

Uppmärksammas skall, vilket inte alltid är tydligt i detta sammanhang, hur 
lagstiftaren använder ordet tidigare verksamhet vid skicklighet och tidigare 
tjänstgöring beträffande förtjänst. Detta bör enligt min mening tolkas så att en 
sökande som har erfarenheter som förvärvats hos tidigare arbetsgivare skall 
betraktas som skicklighet vid meritvärdering. På motsvarande sätt bör vana 
som har inhämtats genom föregående tjänstgöring hos samma arbetsgivare 
räknas som förtjänst. Eftersom LOA anger att skickligheten har företräde 
framför förtjänst fastställer lagstiftaren att vana som har förvärvats i tidigare 
verksamhet ger bättre kvalifikation till anställning i jämförelse med vana som 
har förvärvats i densamma. Detta förefaller rimligt även i fråga om när urvalet 
och den personliga lämpligheten skall utredas genom att myndigheten inhäm-
tar t.ex. referenser82. Allt annat lika, referens som inhämtats hos tidigare ar-
betsgivare bör ge försteg i förhållande till referens inhämtad hos samma ar-
betsgivare83. På detta sätt kan subjektivitetsfällan undvikas när ärendet t.ex. 
blir föremål för AD. Om kongruens mellan skicklighet och förtjänst eller tidi-
gare verksamhet och föregående tjänstgöring skall behållas är implikationen 
att föregående tjänstgöring eller förtjänst inte är kvalificerande i förhållande 

                                                 
78 Prop. 1985/86:116 s. 7. 

79 Beträffande urvalskriterier nämns bl.a. betyg, intyg, intervju, beteendeobservation, referenser, test, 
levnadsberättelse och provtjänstöring, DS C 1983:16 s. 166. 

80 Sökprofilen brukar föregås av en arbetsanalys. Analysen är en bedömning och beskrivning av de 
arbetsuppgifter som skall utföras i befattningen och de olika arbetsuppgifternas omfattning (befatt-
ningsbeskrivning). I sökprofilen bör ingå faktorer som behörighetsvillkor (t.ex. krav på medborgar-
skap, formell utbildning mm), önskvärda teoretiska grundkunskaper och yrkesutbildning mm, yrkeser-
farenhet, språkkunskaper och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, personliga egenskaper (kreativi-
tet, analysförmåga, ledaregenskaper, fysisk/psykisk styrka, samarbetsförmåga, mognad, flexibilitet 
mm) samt övrigt, DS C 1983:16 s. 161.  

81 Prop. 1985/86:116 s. 4. 

82 Se även DS C 1983:16 s. 167.  

83 Påpekas bör att även referens som inhämtas hos tidigare arbetsgivare avspeglar subjektivitet. Ur bevis-
ningssynpunkt torde däremot en extern referens väga tyngre i förhållanden till intern. Det är dock vik-
tigt att alltid utreda huruvida en subjektiv bedömning stöds av sakliga grunder. 
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till teoretisk eller praktisk utbildning. Allt annat lika, utbildning ger försteg i 
förhållande till förtjänst vid meritvärdering84. 

5.3.1 Utbildning 

5.3.1.1 Efterfrågad utbildning 

Faktorn utbildning torde innefatta teoretisk utbildning inom grund- och gym-
nasieskola och vidareutbildning på högskolenivå. Faktorn innefattar även 
myndighets- och företagsintern utbildning, utbildning anordnad av bildnings-
förbund och folkhögskolor. Även behörighetsvillkor, dvs. formella krav, kan 
ställas på innehavaren av en viss tjänst, exempelvis krav på viss utbildning.85 I 
AD 2006 nr 96 gäller frågan om en kvinna från Bosnien blivit könsdiskrimi-
nerad och etniskt diskriminerad när staten i stället för henne anställt en man 
av svenskt ursprung som klientinspektör på ett häkte. I domen framgår att 
efterfrågad utbildning86 ger försteg i förhållande till annan sökande i merithänse-
ende. Dessutom framgår att irrelevant utbildning87 till en tjänst ger inte försteg till 
annan sökande88. AD påpekar att det är den sökandens skyldighet att styrka 
utbildningens innehåll och relevans89 till den sökta tjänsten. Utbildningens längd har 
inte någon avgörande betydelse i meritsammanhang om relevans till den sökta 
tjänsten saknas. Utbildningsbetyg har inte någon relevans såvida inte arbetsgiva-
ren klart efterfrågar detta. Vikten av att det är den sökande som är skyldig att 
klargöra utbildningens innehåll och relevans till en sökt tjänst tas upp även i 
rättsfallet AD 2005 nr 3. Målet behandlar frågan huruvida en kvinna med 
ryskt ursprung blev etniskt diskriminerad genom att ett bolag avbrutit anställ-
ningsförfarandet under ett telefonsamtal. Ifråga om utbildning konstaterar 
AD att: ”Det är viktigt att slå fast att den som söker arbete och åberopar vissa 
meriter, har en grundläggande skyldighet att själv göra sina meriter, t.ex. ut-
ländska examina, ”förståeliga” för arbetsgivaren”. 
                                                 
84 Jmf. med Regeringens chefspolicy beskriven nedan i avsnitt 5.4.  

85 Ds C 1983:16 s. 174 f.  

86 Se även AD 2004 nr 44, AD 1993 nr 49, AD 1987 nr 67, AD 1984 nr 22, AD 1983 nr 102 och AD 
1982 nr 139. 

87 Se även AD 2005 nr 69, AD 2002 nr 45 och AD 1983 nr 102. 

88 I sammanhanget hade sökanden ca 140 högskolepoäng. Svaranden saknade högskoleutbildning. AD 
ansåg att de var lika i utbildningssammanhang eftersom de båda saknade beteendevetenskaplig hög-
skoleutbildning.  

89 Intressant är att AD anser i detta mål att juridisk högskoleutbildning inte kan bedömas som ”annan 
utbildning som är likvärdig” med en beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Man kan vara tveksam 
till denna bedömning. Eftersom sökanden i målet har juristutbildning och svaranden saknar högskole-
utbildning får det enligt min mening anses att sökanden har mera utbildning i beteendevetenskap än 
svaranden och skall anses ha försteg i meritsammanhang. En juristutbildning syftar till att utbilda stu-
denten till att identifiera och styra beteenden genom uttalade och outtalade normer. Dessutom fram-
kom i befattningsannonsen att arbetsuppgifterna hade vissa juridiska inslag. Detta tog AD inte hänsyn 
till eftersom arbetsgivaren kunde erbjuda i detta sammanhang en internutbildning.  
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5.3.1.2 Språkkrav 

AD 2002 nr 128 behandlar frågan huruvida en arbetsgivare som bedriver 
verksamhet med marknadsundersökningar genom telefonintervjuer diskrimi-
nerade en kvinna som sökt anställning. I domen framgår att lämplighetstester90, 
språkkrav och utbildningskrav kan vara sådant som kan missgynna en viss etnisk 
tillhörighet. AD konstaterar, efter att ha granskat lagens förarbeten, att det är 
tillåtet att ställa språkkrav och anför: ”Arbetsdomstolen finner att det i och för 
sig är sakligt motiverat att ett bolag som sysslar med marknadsundersökningar 
kräver att deras telefonintervjuare har goda kunskaper i svenska språket och 
kan uttrycka sig på ett klart och tydligt sätt”. 

5.3.2 Yrkes- och arbetslivserfarenhet 

Denna faktor torde innefatta de kunskaper och erfarenheter som förvärvats i 
en anställning. Det bör sannolikt vara av vikt vem som är eller varit huvud-
man för verksamhenen91.   I AD 2004 nr 44 behandlas frågan huruvida staten 
som anställt en man som kommissarie med funktion som utredningschef har 
gjort sig skyldig till könskriskriminering gentemot en kvinna som också sökt 
arbetet. AD kommer fram till att tidigare erfarenhet i yrket92 ger kvalifikation till 
en tjänst och tillägger: ”Vid bedömningen av vilken betydelse som detta för-
steg skall tillmätas måste emellertid även beaktas vilket innehåll arbetet haft, 
hur arbetet har utförts och hur uppfattningen om arbetsinsatsen har varit 
bland kollegor och överordnade…” AD 1989 nr 122 behandlar frågan om ett 
landsting har gjort sig skyldig till könskriskriminering genom att utse en man-
lig framför en kvinnlig sökande till en tjänst inom omsorgsvården. AD kon-
staterar att den maximala meriteringen ifråga om yrkeserfarenhet inte tillmäts 
enbart till dess längd utan avgörande kan vara även dess bredd. Rättsfallet AD 
2005 nr 69, omnämnd ovan, förtydligar att irrelevant arbetslivserfarenhet inte ger 
någon försteg eller ger ringa försteg i meritsammanhang93.  Målet AD 1987 nr 
140 tar upp frågan huruvida en kvinna hade könsdiskriminerats vid anställ-
ning på en tjänst som socialinspektör. AD konstaterar att yrkeserfarenhet ger 
försteg till en arbetsledartjänst och en längre arbetslivserfarenhet till ringa del 
                                                 
90 Nämnas skall att det inte finns för närvarande lagregler till skydd för den sökande som kan komma till 

skada genom felaktig hantering av personlighetstester, Englund, 2007 s. 35. 

91  Jmf detta med propositionen omnämnd ovan i avsnitt 5.3. Meritutredningen ansåg i detta samman-
hang att avgörande vikt inte skäll läggas vid vem som är eller har varit huvudman för verksamheten. 
Likaså ansåg meritutredningen att forskarutbildning skulle höra hemma i faktorn skicklighet. Detta 
med anledning av den allmänna metodskolningen, dvs. träningen i problemanalys och den genom av-
slutad utbildning dokumenterade förmågan till självständighet att utföra omfattad problemlösnings-
uppgift, DS C 1983 nr 16 f. 

92 Se även AD 2006 nr 96, AD 2002 nr 45, AD 1989 nr 122, AD 1985 nr 15, AD 1984 nr 100, AD 1983 
nr 78, AD 1983 nr 50, AD 1982 nr 102, AD 1982 nr 139 och AD 1981 nr 169.   

93 I sammanhanget hade sökanden 25 års längre arbetslivserfarenhet i förhållande till svaranden. AD 
ansåg att den längre arbetslivserfarenheten utjämnade svarandens 3 år längre yrkeserfarenhet. 
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inhämtar en längre yrkeserfarenhet94. Beträffande nivån av yrkeserfarenhet kan 
nämnas rättsfallet AD 1983 nr 50. Målet behandlar frågan huruvida könsdis-
kriminering har skett vid tillsättning av chefstjänst vid arbetsmarknadsverket. 
Beträffande arbetsledning anför domstolen: ”Arbetsdomstolen vill då inled-
ningsvis framhålla att man vid den jämförelse som är aktuell måste göra klart 
för sig vad man menar med arbetsledning. Man måste skilja på om det varit 
fråga om arbetsledning av s a s låg nivå eller om det gällt arbetsledning som 
berör ett större antal människor och kanske också skilda verksamheter”95.  

5.3.2.1 Krav på arbetsuppgifter 
 
Rättsfallet AD 1993 nr 49 behandlar frågan ifall staten har gjort sig skyldig 
eller inte till könsdiskriminering vid en tillsättning av tjänst som biträdande 
förläggningschef vid en flyktingförläggning. AD konstaterar att politiska upp-
drag och utlandsresor i betydande grad kan jämföras med en högskoleexamen 
med samhällsvetenskaplig/social inritning96. Enligt AD 1978 nr 162 framgår 
att den sökande behöver inte ha haft en specifik anställning för en viss uppgift 
utan det räcker att denne har tidigare utfört de efterfrågade arbetsuppgifterna 
på ett godtagbart sätt och kan styrka detta. 
 
5.3.2.2 Kännedom om produkter och organisation 
 
I AD 1974 nr 43 gällde frågan huruvida en arbetstagare kunde antas ha till-
räckliga kvalifikationer för träarbete i samband med företrädesrätt till nyan-
ställning hos arbetsgivaren. AD konstaterar att för kvalifikation till ett arbete 
tillmäts den sökandens yrkeserfarenhet liksom den kännedom denne har om 
företagets produkter och verksamhetens organisation.  
 
5.3.2.3 Tillgodoräknande av tid på en befattning 
 
I AD 1997 nr 16 diskuterar domstolen tiden på en viss befattning och anför: 
”Arbetsdomstolen har tidigare gett uttryck för uppfattningen att en lång 
tjänstgöringstid i en viss befattning med tiden får anses tillföra allt mindre 
gränsnytta för varje tillkommande anställningsår vid bedömningen av meriten 
yrkeserfarenhet… Dessutom har vidare uttalats att tjänstgöringstiden i detta 
sammanhang tillmäts mindre betydelse ju högre tjänst det är fråga om… ” 
Därtill behandlar domstolen hur olika verksamheter i form av sidouppgifter 
relevanta för tjänsten skall uppfattas. Under ett sådant förhållande får en lång 

                                                 
94 Intressant i målet att AD anser att ca 6 års erfarenhet av en befattning som socialassistent till stor del 

uppfyllde kravet för socionomexamen eller likvärdig utbildning.  

95 Rättsfallet är intressant även beträffande värdering av personlig lämplighet. Arbetsdomstolen behand-
lar frågan mellan att tappa omdömet, olämpligt uppträdande och disciplinpåföljd. 

96 Nämnas bör att i annonsen var kravet samhällsvetenskaplig utbildning eller motsvarande erfarenhet 
innehämtat på annat sätt. 
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tjänstgöringstid i en viss befattning allt mindre direkt betydelse97. I AD 1981 
nr 169 gällde frågan huruvida en kvinna blev könsdiskriminerad genom att 
kommunen anställt en man som kommunsekreterare. AD konstaterar att det 
finns en gräns för hur lång tid ett arbete på en befattning kan tillgodräknas 
och anför: ”… av naturliga skäl finns det än gräns för hur lång tids arbete på 
en befattning som kan tillgodoräknas i merithänseende.” Beträffande skillna-
den i yrkeserfarenhet anför AD: ”Detta kan emellertid endast i ringa mån 
uppväga N:s mångåriga erfarenhet av kommunalt arbete.”98 
 
5.3.3 Personlig lämplighet 

 
5.3.3.1 Subjektiv bedömning 

Det torde vara så att de personliga egenskaperna tillmäts en stor betydelse. 
Beträffande arbetsledar- och chefsbefattningar har poängterats förmågan att 
planera och organisera, inneha förhandlingsförmåga samt förmåga att entusi-
asmera medarbetare.99 Enligt AD 2006 nr 96, omnämnd ovan, framgår att 
meritvärderingen ska genoföras på ett objektivt och godtagbart sätt. Även om 
det är svårt att exakt ange vad som legat till grund för arbetsgivarens bedöm-
ning måste lämplighetsbedömningen vara förklarlig och förståelig för en ut-
omstående bedömare. Tidpunkten för värderingen av den personliga lämplig-
heten har betydelse. En värdering av den personliga lämpligheten som görs av 
arbetslaget måste vara i förhållanden till den andra sökanden. En generell be-
dömning av endast en sökandes personliga lämpighet beaktas inte. I AD 2004 
nr 44, som omnämnts ovan, anför domstolen: För att bedöma någons per-
sonliga egenskaper är det utan tvekan relevant att efterhöra vad sökandens 
medarbetare och chefer har för uppfattning i dessa hänseenden. Det är själv-
fallet viktigt att värderingen av uppgifterna sker på ett objektivt sätt”.100 Rätts-
fallet AD 2003 nr 55 behandlar frågan huruvida Försäkringskassan har gjort 
sig skyldig till etnisk diskriminering genom att inte erbjuda en kvinna fortsatt 
anställning. AD fastställer att viljan att inte anpassa sig till verksamheten krav kan 
utgöra saklig grund för att inte erbjudas någon anställning101. Domstolen an-
                                                 
97 I detta mål hade svaranden 1 års försteg i utbildning avseende teologisk utbildning. Sökanden fick 

försteg avseende arbetslivs/yrkeserfarenhet med anledning av sina övriga sidoarbeten.  Avseende per-
sonlig lämplighet bedömdes de likvärdiga. Domstolen konstaterar att sökandens försteg i yrkeserfa-
renhet inte vägde upp till svarandens försteg i fråga om utbildning. Jag är av mottsatt mening i detta 
ärende eftersom i annonsen ställdes krav på kompetens avseende ledarskap. Eftersom sökanden hade 
flera års utbildning inom detta område tog AD, enligt min mening, inte korrekt hänsyn till detta.  

98 Se även AD 1988 nr 50. AD ansåg att en lång sammanhängande anställning kan anses vara ett sakligt 
och berättigat önskemål från arbetsgivarens sida. 

99 DS C 1983:16 s. 176 f.  

100 Se även AD 2003 nr 55, AD 1993 nr 67, AD 1993 nr 49, AD 1989 nr 40, AD 1987 nr 67 och AD 
1981 nr 169. 

101 I målet förelåg inte någon konkurrenssituation vilket medförde att AD inte behövde göra någon 
meritvärdering utan konstaterade att sökanden uppfyllde övrig kvalifikation för tjänsten. 
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för i ärendet: ”Därutöver torde det kravet böra uppställas att man inte skall 
godta påståenden i fråga om arbetsgivarens skäl som är i den meningen osak-
liga, att de är rent subjektiva eller annars inte med tillräckligt grad av säkerhet 
låter sig bedömas i en efterföljande process. Det torde däremot inte generellt 
kunna ställas upp något krav på att de av arbetsgivarens åberopande skälen är 
av något särskilt kvalificerat slag… ”. Rättsfallet AD 1997 nr 16 behandlar 
frågan huruvida staten diskriminerat en kvinna genom att anställa en man till 
en befattning som kyrkoherde. Beträffande att en sökande har vid något till-
fälle tappat omdömet säger domstolen:” Under alla förhållanden måste beak-
tas att arbetsdomstolen redan tidigare uttalat att ett olämpligt beteende kan få 
betydelse endast om det kommer till uttryck mer eller mindre regelbundet 
eller för det fall ett sådant beteende verkligen får betydelse för tjänsten… 
Domstolen uttalade då också att en person vid enstaka tillfällen tappar om-
dömet och beter sig olämpligt kan det i allmänhet inte få någon betydelse om 
det senare gäller att ta ställning till diskrimineringstvist.”  
 
5.3.3.2 Egenskaper framkomna under anställningsintervjun 

 
De personliga egenskaperna uppkomna under anställningsintervjun får beak-
tas, AD 2006 nr 96. AD anför ”För att bedöma sökandenas personliga egen-
skaper är det utan tvekan relevant att även väga in vilket intryck sökandena 
har gjort under anställningsintervjuerna. I sammanhanget är det naturligtvis av 
avgörande betydelse att intervjuerna genomförs på korrekt sätt.” I AD 2005 
nr 69 anför domstolen: ”Att en arbetssökande kan antas inte ha kommit till 
sin rätt under intervjusituationen kan givetvis medföra att bedömningsunder-
laget inte blir tillförlitligt, vare sig det berott på den arbetssökande själv eller 
dem som genomfört intervjun. Den arbetssökande kan ha blivit missförstådd, 
de som intervjuat kan ha haft förutfattade meningar eller rent av provocerat 
den arbetssökande på ett sätt som inte är acceptabelt… Enligt Arbetsdomsto-
lens mening har det inte visats att företrädare för x medvetet skulle ha försatt 
x i en situation som innebar att x gav ett dåligt intryck.” Faktorer som beaktas 
beträffande personliga egenskaper är t.ex. prestationsförmåga, yrkesskicklig-
het, organisatorisk förmåga och samarbetsförmåga102. 
 
5.3.3.3 Minnesanteckningar 

 
Minnesanteckningar kan åberopas för fastställande av vissa rättsfakta i målet. 
Något krav på att minnesanteckningarna skall vara underskrivna eller justera-
de finns inte. Av vikt är att det ostridigt kan fastställas vem som har upprättat 
anteckningen och i vilket sammanhang, AD 2005 nr 69.  
 
 

                                                 
102 Se AD 2006 nr 96, AD 2004 nr 44 och AD 2003 nr 55.  
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5.3.3.4 Illojalitet och åsidosättande av arbetsåtaganden 
 
Rättsfallet AD 1987 nr 51 behandlar frågan om en arbetsgivare gjorts sig skyl-
dig till könsdiskriminering vid anställning av en förskolelärare. AD slår fast att 
uttryckt illojalitet103 mot arbetsgivare kan utgöra saklig förutsättning för att 
inte erhålla en anställning. I AD 1975 nr 68 tas upp frågan huruvida saklig 
grund för uppsägning föreligger när arbetstagare i väsentlig mån åsidosätter 
sina arbetsåtaganden. AD konstaterade att om en sökande åsidosätter sina 
arbetsåtaganden får arbetsgivaren beakta detta vid bedömningen av personlig 
lämplighet. Det bör däremot ha framkommit att åsidosättandet inte har haft 
grund i någon form av sjukdomstillstånd. 
 
5.4 Ändring av bedömningsnormer 

 
I AD 2003 nr 58 gäller frågan huruvida ett företag i optikerbranschen har 
utsatt en kvinna för etnisk diskriminering genom att inte kalla henne till an-
ställningsintervju. AD anför i rättsfallet att arbetsgivaren har vid tillsättning 
rätt att ändra sina bedömningsnormer vid en tidpunkt efter att tjänsten har 
ledigförklarats om sakliga skäl finns till detta, och anför: ”Arbetsdomstolen 
har i sin praxis vid tillämpningen av jämställdhetslagen uttalat att det är viktigt 
att beakta att ett påstående från arbetsgivarens sida att andra bedömnings-
normer kan ha till syfte att dölja att den som fick tjänsten i själva verket vid en 
objektiv prövning har sämre sakliga förutsättningar för tjänsten än den person 
av motsatt kön som blev förbigången. Om det kan konstateras i en diskrimi-
neringstvist att tjänsten har ledigförklarats med angivande av andra bedöm-
ningsnormer än dem som arbetsgivaren påstår sig ha tillämpat vid tillsättning-
en, finns det därför enligt vad domstolen har uttalat anledningen att noggrant 
pröva hållfastheten i den av arbetsgivaren lämnade förklaringen till att han änd-
rat uppfattningen rörande vilka bedömningsnormer som skall gälla och även i 
övrigt granska arbetsgivarens meritvärdering med särskild uppmärksamhet”.104 
Beträffande hållfastheten kan AD 2002 nr 45 nämnas. Arbetsdomstolen be-
handlar frågan huruvida ett landsting har diskriminerat en kvinna genom att 
anställa en annan som barnmorska105. Domstolen uppmärksammar att arbets-
givaren i detta fall har utökat urvalet efter att ansökningstiden har utgått. Rät-
ten konstaterar i målet att arbetsgivaren inte lyckats ge en hållbar förklaring till 
förfarandet. I rättsfallet AD 1985 nr 15 anför domstolen: ” Om en arbetsgiva-
re fäster vikt vid andra bedömningsnormer än de som ursprungligen angivits, 

                                                 
103 Se även AD 1989 nr 40 beträffande utredning av den personliga lämpligheten och illojalitet mot 

företaget. 

104 Se även AD 2002 nr 45,  AD 1984 nr 12, AD 1988 nr 50, AD 1987 nr 8,  AD 1987 nr 1, AD 1984 nr 
22 och AD 1984 nr 12.  

105 Rättsfallet behandlar även frågan huruvida jämställdhetslagen kan tillämpas när referensperson av 
motsatt kön saknas.  
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bör det kunna krävas att de ändrade förutsättningarna klargörs för samtliga 
sökande, så att alla får möjlighet att konkurrera på lika villkor.106”  
 
5.5  Rekryteringsförfarandet 

 
Domstolen har i ett antal mål granskat även rekryteringsförfarandet. Det som 
är av vikt har varit huruvida myndigheten har följt sedvanliga rutiner vid tjänste-
tillsättningsförfarandet. Arbetsdomstolen har iakttagit bl.a. hur många intervjuer 
som hållits med sökandena, huruvida yttranden har inhämtats från sökandenas 
medarbetare, chefer, personalhandläggare mm. Huruvida krav finns på en likformig 
referensinhämtning torde, enligt min mening, domstolen inte ställa några högra 
krav. I AD 2004 nr 44, omnämnd ovan, tar domstolen ställning till huruvida 
staten har inhämtat referenser på ett symmetriskt sätt. AD konstaterar att 
detta inte hade skett eftersom referens inte hade inhämtats från en närmaste 
chef pga. att denne var sjukskriven. Därtill anför AD: ”Enligt Arbetsdomsto-
lens mening är emellertid den skillnad i behandlingen av sökandena som där-
igenom förelegat i förfarandet inte ägnat att påverka bedömningen i målet”. I 
AD 1993 nr 49, kort återgiven ovan, hade referenser inte inhämtats beträffan-
de sökanden eller svaranden. AD konstaterade att den personliga lämplighe-
ten inte hade styrkts. I rättsfallet, AD 1981 nr 169 hade kommunen tagit kon-
takt med den sökandes tidigare fackliga företrädare beträffande referenser. 
Domstolen ifrågasatte huruvida de referenserna var tillräckliga för att bedöma 
den sökandes personliga lämplighet.  
 
5.6 Chefspolicy och meritvärdering hos regeringen 
 
Regeringens chefspolicy107 föreskriver: ”Rekrytering av myndighetschefer skall 
ske utifrån preciserade krav108, ett brett sökförfarande och ett omsorgsfullt urvalsför-
farande. En skriftlig kravprofil, baserad på myndigheternas nuvarande och 
kommande verksamhet, skall alltid tas fram innan sökandet efter kandidater 
börjar. Särskild vikt bör läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenheter som chef109. 
Ett brett sökförfarande innebär att regeringen söker kandidater även från 
näringsliv, kommuner och landsting. Regeringen skall sträva efter att vid ut-

                                                 
106 Jmf. med kan 2.2.3.1. Se även AD 1984 nr 84.  

107 Regeringskansliet, 2005.  

108 Författaren kursiveringar. 

109 Vad för slags kompetens som behövs i statsförvaltningen och förhållandet mellan chef och ledare har 
belysts av bl.a. Margareta Winberg som vid tillsättningar av generaldirektörer uttalade:” Det är skillnad 
på att vara chef och att vara ledare. Ordet chef syftar på en titel. Ordet ledare syftar på speciella egen-
skaper som personen har. Man kan vara chef utan att vara ledare, man kan vara ledare utan att ha ti-
teln chef. Drömsitsen är att vara både chef och ledare. Att leda en förvaltning kräver inte att man är 
expert på det område som förvaltningen arbetar med. Det kräver ledaregenskaper. Att kunna leda per-
sonal. Att ha förmåga till perspektiv och helhetssyn. Att förstå riksdagens och regeringens policy och 
se till att den genomförs ute på fältet”, Sandahl, 2003 s. 68. 
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nämning av myndighetschefer öka den etniska och kulturella mångfalden. Så 
långt som möjligt skall det alltid finnas både en kvinnlig och manlig kandidat 
med i det slutliga urvalet. Målet, att rekrytera så kvalificerade ledare som möj-
ligt inom statsförvaltningen, skall uppnås genom att ta vara på den kompetens 
som finns bland kvinnor som män.”110 Det framhålls i förarbetena111 och 
chefspolicyn112 att de har myndighetschefer och överdirektörer som främsta 
målgrupp eftersom de utnämns av regeringen. Chefspolicyn anger vidare att: 
”Regeringen utgår från att myndighetscheferna i sin tur tillämpar grunddragen 
i denna chefspolicy inom sina egna myndigheter. Regeringens policy bör på 
detta sätt genomsyra alla nivåer inom statsförvaltningen.” 
 
Enligt min mening kan uttalandet i förarbetet och regeringens chefspolicy i 
detta sammanhang tolkas som att sökande med ledaregenskaper och/eller 
tidigare erfarenheter som arbetsledare eller chef bör ha försteg i förhållande 
till sökande som saknar denna egenskap. Detta skulle innebära t.ex., allt annat 
lika, att en sökande med ledarerfarenhet får försteg i förhållande till annan 
sökande som har en ledarskapsutbildning. Enligt min mening är uttalandet i 
chefspolicyn oklart eftersom sökande med yrkeserfarenhet får försteg vid 
meritvärdering enligt AD:s principer. Detta skulle i sådant fall innebära att 
myndigheterna, regeringen och ONT gör ett avsteg från den princip för me-
ritvärdering som görs hos AD. Detta på så sätt att sökande med ledaregen-
skaper eller ledarerfarenhet får dubbelt försteg i förhållande till sökande som 
saknar ledaregenskaper och ledarerfarenhet. Eftersom regeringens (ONT:s) 
beslut kan bli föremål för rättsprövning hos RegR liksom fråga om diskrimi-
nering hos AD uppfattas en sådan avvikelse ohållbar. Detta skulle leda till att 
AD bedömer i flertalet fall att sökanden är bättre kvalificerad till arbetet i för-
hållande till svaranden (oavsett om diskriminering alt. illojal maktanvändning 
har skett eller inte) alt. att AD:s meritvärdering och skön blir godtycklig113 i 
flertalet ärenden. 

                                                 
110 Regeringskansliet, 2005 s. 4. 

111 Prop. 1997/98:136 s. 51.  

112 Regeringskansliet, 2005 s. 1. 

113 Enligt min mening finns det omständigheter som talar för att AD:s principer för meritvärdering är i 
viss mån godtyckliga vid värderingen av utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet och personlig 
lämplighet. Beträffande utbildning kan nämnas att AD har tittat på om sökanden har uppfyllt kravet 
på efterfrågad utbildning medan vid andra tillfällen beaktat relevanta kurser i utbildningen. Beträffan-
de yrkeserfarenhet och personlig lämplighet tycks den semantiska argumentationen vara avgörande 
för styrkan av det försteg som en part får i målet. I flertalet diskrimineringsmål kan svaranden eller ar-
betsgivaren åberopa fler vittnen än svaranden som till stor del också påverkar bevisningen i målet. Det 
bör dock framhållas att författaren till uppsatsen inte har haft möjlighet att analysera den skriftliga be-
visningen i rättsfallen. Det torde vara så att välutbildade har större möjlighet att uppnå det önskade 
resultatet vid meritvärdering genom sina semantiska kunskaper. Eftersom meritvärderingen är kvalita-
tiv torde det inte heller kunna ställas ett fullständigt krav att Arbetsdomstolen motiverar varje enskilt 
ställningstagande. 
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Kapitel 6 

Regeringsbeslut  

Regeringsärende 1 

Sida kungjorde den 3 maj 2005 en befattning som enhetschef för ny enhet 
inom avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling, EVU. Antalet 
sökande till befattningen var 32 personer, därav OH och LL. Sida beslutade 
den 16 augusti 2005 att anställa LL som enhetschef. Regeringen beslutade den 
24 maj 2006 att avslå OH:s överklagande av Sidas beslut. Den sökande har 
inte kallats till intervju beträffande tjänsten. 
 
I annonsen anslagen den 3 maj 2005 och nedtagen den 24 maj 2005114 fram-
går följande: Chefsansvaret omfattar ca 15 medarbetare och ställer stora krav 
på ledaregenskaper.  Enhetschefen har ett övergripande ansvar för Sidas 
ärende- och dokumenthantering samt arkiv.  Enhetschefen har helhetsansvar 
för enhetens verksamhet, personal och ekonomi.  Enligt annonsen innebär 
detta: 
 

‐ Ansvara för arbetsledning, samordning, uppföljning av arbetet inom enheten.  
‐ Skapa förutsättningar för att medarbetarna, tillsammans med enskilt, kan utveckla verksamhe-

ten samt utvecklas i sina yrkesroller. 
‐ Ansvara för att samverkan med fältorganisationen och UD genomförs och utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt. 
‐ I samarbete med JUR kvalitetssäkra arkivets juridiska krav på Sida som myndighet. 
‐ Ansvara för och medverka till att enheten följer utvecklingen inom och utom Sida inom om-

råden av relevans för enhetens ansvar och uppgifter samt utveckla kontakter och former för 
samverkan inom och utom Sida.  

‐ Medverka till kompetensutveckling inom verksamhetsområdet för Sidas övriga handläggare.  
‐ Företräda enheten inom och utanför Sida.  

I annonsen framgår att enhetschefen ingår i ledningsgruppen för EVU, och 
förväntas delta och ta ansvar för övergripande och enhetsöverskridande frå-
gor. 

 
Följande kvalifikationskrav anges i annonsen: yrkesteknisk kompetens, läran-
dekompetens, relationskompetens, funktionell kompetens och strategisk 
kompetens115. Dessutom framgår av annonsen att följande är meriter:  
 

‐ Erfarenhet av chefskap alt. ledarskap. 
‐ Erfarenhet av internationellt arbete. 
‐ Kunskap och intresse av IT baserat arbetssätt.  
‐ Omvärldskunnande inom enhetens ansvarsområde. 

                                                 
114 Annonsen är bifogad som bilaga 1.  

115 Se bilaga 1 för definition av de olika kompetenserna.  
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Utbildning 
 
Beträffande utbildning framgår av OH:s meritförteckning att han har fullföljt 
följande utbildningar: treårig samhällsvetenskaplig linje, ettårig praktisk och 
teoretisk plutonbefälsutbildning, filosofi kandidatexamen i kulturvetarlinjen 
från Stockholms Universitet116 med inriktning mot museer, 20p kursutveck-
ling – och genomförande av högskolekurs i Kulturhistoria, fyraårig forskarut-
bildning i arkeologi, fyraårig doktorandtjänst med utbildning inom kulturhi-
storia/arkeologi, kurs i digitalt framställda trycka media, projektledarutbild-
ning och 40 poäng arkivvetenskap vid Stockholms universitet. LL anger i sin 
meritförteckning att hon har en läst två år på social linje, läst datakurser, har 
gått en ettårig undersköterskeutbildning, har fullföljt en handledningsutbild-
ning, har gått en utbildning för undersköteskor, har en filosofikandidatexamen 
i social omsorg inklusive arbetsrätt 5p från högskolan i Eskilstuna.  Dessutom 
läser hon juridik, civilrätt och arbetsrätt (15p), på kvällstid.  
 
I detta stycke redogörs en värdering av de sökandes meriter enligt min be-
dömning med hänsyn taget till AD praxis. Enligt annonsen framgår att med 
yrkesteknisk kompetensen avses akademisk examen117 inom t.ex. förvaltning, arkiv och 
juridik eller kunskaper inhämtade på motsvarande sätt. Dessutom önskas god kännedom 
om det statliga regelverket och offentlig förvaltning inom enhetens ansvarsområde. OH har 
en ettårig teoretisk och praktisk plutonutbildning från plutonbefälskolan. Li-
kaså har han läst projektledning och innehar en filosofiekandidatexamen. Han 
har skrivit B-uppsats i arkivvetenskap samt läst 40 p arkivvetenskap. Dessa 
utbildningar bör vara relevanta för tjänsten som enhetschef för dokumenthan-
tering samt arkiv. LL har en filosofie kandidatexamen i socialomsorg118 och 5 
p arbetsrätt. Det är oklart hur många poäng LL har i juridik med avseende på 
civilrätt och arbetsrätt. Undertecknad gör bedömningen att OH har ett klart 
försteg avseende relevanta meriter i yrkesteknisk kompetens beträffande kate-
gorin utbildning. 
 
 
 

                                                 
116 I utbildningsplanen anges att linjen ger en målinriktad humanistisk utbildning, som förbereder för 

yrken inom kultursektorn i vid mening. Beroende av den kombination man väljer kan kommande ar-
betsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av oli-
ka slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, eller massmedier. Kulturadministrativa upp-
gifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad för kul-
turvetare, liksom forskning och utredning. Den privata sektorn (gallerier, kulturprojekt av olika slag) 
har öppnat nya möjligheter, http://sisu.it.su.se. 

117 I högskoleförordning (1993:100) bilaga 2 anges att en högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kurs-
fordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare 
bestämmande. 

118 I utbildningsplanen, gällande hösten 2000-2001, för social omsorg framgår att den studerande läser 10 
p organisation, ledning och utveckling av social omsorg, http://www.mdh.se. 
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Arbets- och yrkeserfarenhet 
 
Ifråga om arbets- och yrkeserfarenhet framgår av ansökan att OH har arbetat 
med utredningar som arkivarie på Riksförsäkringsverket (2003-2004). Dessut-
om framgår av meritförteckningen att han: har haft egen firma och arbetat 
med verksamhetsberättelser och årsredovisningar (1997-1999), varit ordfö-
rande i kulturhistoriska institutet (1995-1997), har haft en projektanställning 
som arkivarie (1995), arbetat som amanuens under sex säsonger vid Skellefteå 
Museum och arbetat som säljare (1975-1980).  I ansökan skriver OH att han 
grundat en stiftelse inom det kulturhistoriska området där han har varit ordfö-
rande. Han har varit ordförande i en idrottsförening i 14 år. LL talar om i sin 
meritförteckning att hon har arbetat som: projektledare (040201-041231), 
enhetschef för Sundbybergs stad äldre och rehab. (020415-040331), enhets-
chef inom äldreomsorgen (000601-020415), projektledare inom äldreomsor-
gen (000101-000531) och biståndshandläggare (990421-991231). I ansökan 
skriver LL att hon har som projektledare implementerat ett journalprogram 
(IT) för dokumentation av bl.a. LSS, HSL och SOL.  Arbetet som enhetschef 
omfattade verksamhetsplanering, budgetansvar och allt inom ramen för per-
sonalansvar. Hon har arbetat med kvalitetsprojekt inom äldreomsorgen. LL 
har arbetat inom offentlig sektor under 20 år. 
 
I detta stycke redovisas en värdering av de sökandes meriter enligt min be-
dömning med hänsyn taget till AD praxis. Av ansökan framgår att sökanden 
bör ha god kännedom om det statliga regelverket och offentlig förvaltning inom enhetens 
ansvarsområde. OH:s arbete som arkivarie vid Riksförsäkringsverket får anses 
vara relevant i detta avseende. LL anger i meritförteckningen att hon har arbe-
tat med kvalitetshöjning och program för journaldokumentation inom äldre 
och omsorgsförvaltningen. I detta avseende får de anses ha lika meriter. 
Dessutom framgår av annonsen att sökanden skall vara god peda-
gog/kommunikatör med förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. 
OH har angett i meritförteckningen att han har varit ordförande för stiftelsen 
Kulturhistoriska institutet och idrottsförening . Dessutom har han disputerat 
vid Lunds Universitet. OH nämner i ansökan att han läser och skriver bra 
engelska och förstår franska och spanska. Han har dessutom rest i 46 länder. 
LL anger i ansökan att hon behärskar engelska flytande i såväl tal och skrift. 
Enligt min bedömning får OH och LL anses ha likvärdiga meriter beträffande 
kunskaper i språk. I annonsen anges att den yrkestekniska kompetensen inne-
fattar att den sökande skall ha god personal och arbetsledningsförmåga och god förhand-
lingsvana. OH uppger att han har arbetat som ordförande i Stiftelsen Kulturhi-
storiska institutet samt i idrottsförening under en lång tid. Detta torde medfö-
ra att han har uppnått förhandlingsvana.  LL har arbetat som enhetschef och 
torde ha erhållit personal och arbetsledningsförmåga samt förhandlingsvana. I 
detta avseende är bedömningen att LL har försteg i meritvärde. Av ansökan 
framgår, under kategorin lärandekompetens, att sökanden skall vara förändrings-
orienterad med förmåga att stimulera och driva utvecklings- och förändringsarbete. OH har 
startat två egna företag, grundat en stiftelse inom det kulturhistoriska området 
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samt fungerat som utbildare både inom högskolan och för arbetslösa. LL har 
implementerat ett journalprogram för dokumentation i form av projektledare. 
Dessutom har hon arbetat inom ramen för kommunens effektiviseringsarbe-
te. I detta hänseende får OH och LL anses ha lika meriter. Därtill framgår av 
ansökan att den sökande skall ha förmåga att ta till sig kunskaper och identifiera 
behov inom Sida och i omvärlden samt i praktisk handlande inom enhetens verksamhets-
område. OH torde genom sin utbildning skaffat sig denna förmåga. Likaså 
torde LL genom sin erfarenhet som enhetschef skaffat sig denna förmåga. 
OH och LL bedöms ha likvärdiga meriter i detta hänseende. Det anges i an-
nonsen att sökanden skall ha god förmåga att leda enhetens kompetensutveckling och 
skapa lärtillfällen för både enhetens personal och för sig själv. Det framgår inte av 
handlingarna huruvida OH har haft några anställda under den tid som han har 
arbetat i egen firma. LL anger i ansökan att hon har haft ansvar för allt inom 
ramen för personalansvar. I detta avseende är bedömningen att LL har ett 
försteg framför OH. Som funktionell kompetens anges god analysförmåga samt 
vana att ta egna initiativ och hantera många uppgifter samtidigt samt förmåga att se helhe-
ten i Sidas verksamhet och applicera detta inom det egna ansvarsområdet samt förmedla 
detta inom och utom Sida. OH torde ha skaffat sig denna förmåga genom sin 
högre utbildning. Även LL bör ha skaffat sig denna förmåga genom sin erfa-
renhet som sektionschef.  De får anses ha likvärdiga meriter på denna punkt. 
Det framgår av annonsen att den sökande skall ha förmåga att leda och utveckla 
interna arbetsmetoder. OH anger i ansökan att han utvecklade och genomförde 
en högskolekurs i kulturhistoria. LL har arbetat som projektledare samt med 
processer för kvalitetshöjning inom offentlig sektor. På denna punkt är be-
dömningen att LL har ett försteg i fråga om meritvärde. Dessutom framgår 
att sökanden skall ha kunskap och intresse av IT-baserat arbetssätt. OH anger i an-
sökan att han kan HTML programmering och lite javaskrip programmering 
och har läst 2p systemvetenskap. Likaså har han arbetat med IT på RFV. LL 
skriver i ansökan att hon har implementerat ett journalprogram (IT) för do-
kumentation och använt IT i arbetet med kvalitetssäkringar och kvalitetshöj-
ningar. OH och LL har likvärdiga meriter i detta sammanhang. Avseende 
relationskompetens, som framgår av annonsen, saknas det underlag för be-
dömning. Detsamma gäller den övriga funktionella och strategiska kompeten-
sen. Enligt min mening är detta underlag av betydelse för att en värdering 
skall kunna ske av det försteg LL har beträffande yrkesskicklighet. LL har 
varit på intervju. Någon referensintagning tycks inte ha skett. Dessutom sak-
nas dokumentation från intervjutillfället.  
 
Sammanfattningsvis har OH i förhållande till LL ett klart försteg beträffande 
utbildning. LL har ett försteg i förhållande till OH gällande individuella förut-
sättningar inhämtade genom yrkeserfarenhet. Hur stort detta försteg är skall 
enligt förarbetena avgöras beroende av yrkesskicklighet och personliga egen-
skaper mm. som genom prestationsförmåga är mätare på de individuella för-
utsättningarna att fylla de krav som den aktuella befattningen ställer på sin 
utövare. I detta sammanhang kan nämnas att det inte har angetts några värde-
omdömen avseende prestationsförmåga eller personliga egenskaper. LL tycks 
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ha ett försteg avseende prestationsförmåga men försteget kan inte bedömas 
utan att referenser inhämtas från tidigare arbetsgivare. Vid en samlad bedöm-
ning bör, med hänsyn taget till sakliga grunder, OH anses ha bättre kvalifika-
tions till tjänsten som enhetschef.  
 
Sidas yttrande över överklagandet 
 
Sida anför i yttrandet, daterat 050922, till regeringen: ” Sida har valt att anställa 
LL119 som vid bedömningen befanns ha bäst bakgrund och meriter av de sö-
kande. Hon har en filosofie kandidatexamen i social omsorg samt enstaka 
kurser i arbetsrätt och personaladministration. Hon har flerårig ledarerfaren-
het med personal- och budgetansvar samt en gedigen erfarenhet och kunskap 
om offentlig förvaltning. LL har arbetat med olika kvalitetssäkrings projekt 
och har erfarenhet av förändringsarbete. Hon har arbetat med implemente-
ring av IT-baserade system och behärskar engelska flytande i såväl tal och 
skrift. OL har angivit att han har en doktorsexamen (arkeologi) samt 40 p i 
arkivvetenskap. Han har haft en projektanställning som arkivarie under året 
1995 samt åren 2003-2004. Arbetet som enhetschef innebär att ha ett verk-
samhetsansvar samt personalledningsansvar av 15 medarbetare som represen-
terar ett brett fält av kompetens och arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav 
på ledaregenskaper. OH har av vad som framgår en av bifogad meritförteck-
ning en mycket begränsad ledarerfarenhet och ingen erfarenhet av personal- 
och budgetansvar inom offentlig förvaltning. Enligt OH:s meritförteckning 
har han inte någon erfarenhet av att driva förändringsprocesser, vilket är en 
central del i rollen som enhetschef. ”Sida skickar efter begäran från UD en 
komplettering, daterad 060302, till regeringen. Av yttrandet framgår en sam-
manfattning, beskrivning av arbetsuppgifterna, beskrivning av kvalifikations-
krav, sammanfattning av OH:s ansökan, sammanfattning av LL:s ansökan 
och ett yttrande. Den del som är av betydelse i yttrandet, dvs. Sidas över-
väganden, återges i bilaga 2. 
 
Regeringsärende 2 

I december 2004 ledigförklarade Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) 
befattningar som avdelningschefer varav en tjänst till avdelningen Utvärde-
ring. Antalet sökande till befattningen var 25 personer, därav sökandena MM 
och HG.  ITPS beslutade den 24 mars 2005 att anställa HG som avdelnings-
chef. Regeringen beslutade den 8 december 2005 att avslå MM:s överklagande 
av ITPS beslut.  
 
I annonsen för ledigförklarandet, nedtagen den 27 december 2004120 framgår 
följande: Avdelningschefen ska i samverkan med planeringskontoret utveckla 

                                                 
119 I yttrandet angavs hela namnet. I detta sammanhang återges endast initialerna. 

120 Annonsen är bifogad som bilaga 3.  
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mål, strategier och verksamhetsplan för avdelningen. Avdelningschefen skall 
verka aktivt för att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ITPS organi-
sation, bl.a. genom projektsamordning. Befattningen medför personal och 
budgetansvar.  Enligt annonsen ska sökanden ha relevant examen och tidigare 
chefserfarenhet från kunskapsorganisation med förmåga att leda och entusi-
asmera medarbetare med hög kompetens. Sökanden ska ha god kommunika-
tiv förmåga och förståelse för politiken och dess prioriteringar. Avdelnings-
chefen på utvärdering ska leda och utveckla ITPS verksamhet inom utvärde-
ringsområdet. Dessutom anges i annonsen:  
 
Ansvaret innebär externa kontakter i pågående utvärderingsprojekt och att aktivt bygga samt underhålla 
nätverk inom området. Du har ett välutvecklat nätvärk inom utvärderingsområdet och erfarenhet av 
vetenskaplig metod, politikutvärderingar samt förståelse för tillväxtfrågornas ansatser både ur makro- 
och mikroekonomiskt perspektiv.  
 
Utbildning 
 
I fråga om utbildning framgår av HG:s meritförteckning att han har fullföljt 
följande utbildningar: tvåårig social linje, examen från Förvaltningslinjen 140p, 
A-kurs i Internationell politik 5p, D-kurs i statsvetenskap 20p, 6 föreläsningar 
avseende forskarförberedande kurs och politices doktorsexamen. Beträffande 
sina forskarutbildningskurser framgår följande: introduction to regression 
analysis 5p, metodkurs 20p, komparativ europeisk politik 5p, politisk teori – 
statsvetenskapens grundfrågor 10p och organisationsteori 5p. Som övrig ut-
bildning anges: ettårig medieutbildning med inriktning mot journalistik. Inom 
ramen för sin utbildning har han angett 10 publikationer. MM anger i sin CV 
att hon har en civilekonomexamen och är docent i nationalekonomi. Av an-
sökan framgår att MM disputerade i ekonometri och har arbetat som forskare 
med tillämpad nationalekonomi. Inom ramen för sin utbildning åberopar hon 
13 publikationer. 
 
I detta stycke redogörs en värdering av de sökandes meriter enligt min be-
dömning med hänsyn taget till AD praxis. Enligt annonsen framgår att kravet 
är relevant akademisk examen. HG:s utbildningar får i detta sammanhang anses 
vara relevanta. HG:s publikationer är allmänt politisk hållna. MM:s utbild-
ningar anses vara högst relevanta med anledning av mera relevans till befatt-
ningen som avdelningschef inom utvärderingsområdet. Hennes publikationer 
är mera fokuserade på sakområdet i förhållande till HG:s. MM har ett bety-
dande försteg121 i meriter beträffande utbildning. 
 
 

                                                 
121 I detta fall kan noteras att ITPS har inte bestridit att någon del av utbildningen skulle vara irrelevant. 

Däremot poängterar ITPS att HG har tillräckliga kvalifikationer och att det är inte avdelningschefens 
uppgift att vara specialist. Det måste framhållas att , enligt min mening, en sådan inskränkning bör inte 
vara godtagbart och torde inte få stöd med hänvisning till 1:9 RF. Eftersom relevans finns till arbetet 
bör sökanden i detta fall få sina meriter tillgodoräknade. 
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Arbets- och yrkeserfarenhet 
 
Ifråga om arbets- och yrkeserfarenhet framgår av HG:s CV att han har arbetat 
som doktorand (0200101-041231), forskarstuderande 50 % (980801-011231), 
forskningshandläggare 50 % (990101-011231), utbildningshandläggare 50 % 
(980501-f.n.tj.l.), projektledare för strukturfondsprogrammen - NUTEK 
(960901-981231), projektledare vid mitthögskolans kontaktsekretariat 
(8940901-960630), projektledare i universitetsprojektet omega (910701-
960331), projektassistent – budgetarbete (910108-910630) och ordförande för 
studentkåren (900101-901231). Han har varit biträdande planeringsansvarig 
vid tre tillfällen för internationella seminarier i 11 dagar.  Som styrelse- och 
ledningsuppdrag anges: ledamot av linjenämnden 1988/89, ledamot av institu-
tionsstyrelsen AE-institutionen 89/90, ledamot av högskolestyrelsen 89-90, 
sekreterare i projekt Omegas styrgrupp 91-96, ledamot av Mitthögskolans 
kvalitetsråd och kvalitetssäkringsgrupp för långsiktig kvalitetsutveckling inom 
utbildning och forskning 1999-.  Av ansökan122 framgår att han har drivit en 
enskild firma. I tjänsten som projektledare för strukturfondsprogrammen vid 
NUTEK var han enhetsansvarig för utvärderingsfrågor. I arbetet ingick fram-
tagande av budgetunderlag, statistik och olika typer av rapporter. Dessutom 
anges att har erfarenhet av direkt arbetsledning från några av de projekt som 
han ansvarade för inom högskolan och som kårordförande för studentkåren. 
MM anger i Cv:n att hon har arbetat som analytiker/utredare på ITPS (0210- 
ff.), forskarassistent (00-07), forskare med forskningsmedel (00-01), forskning 
med stipendium (98-99), doktorand (93-97), konsult på lantbruksdata AB (91-
93) och utredare på Handelns utredningsinstitut (90). Dessutom har hon un-
dervisat i 253 timmar vid olika universitet och högskolor. Av ansökan framgår 
att MM har kontaktnät inom tidigare utbildningsinstitutioner och IFAU (In-
stitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering). Vidare anförs att hon är le-
damot i styrelsen för SVUF (Svenska utvärderingsföreningen). MM framhåller 
i att hon har god vana av att handleda uppsatsskrivning samt att planera och 
genomföra undervisning på olika nivåer. Hos ITPS har MM arbetat som pro-
jektledare och samordnare för utvärdering.  
 
I detta stycke redovisas en värdering av de sökandes meriter enligt min be-
dömning med hänsyn taget till AD praxis. Referensintagning har skett i ären-
det. Däremot saknas dokumentation från intervjutillfället. Av annonsen fram-
går att sökanden, i samverkan med chefen för planeringskontoret, ska arbeta med att ut-
veckla mål, strategier och verksamhetsplan. HG anger i ansökan och meritförteck-
ningen att han har arbetat som projektledare (budgetarbete) vid universitet 
och även varit biträdande planeringsansvarig i ca. 11 dagar. Det framgår inte 
om han har haft som uppgift att arbeta med mål, strategier och verksamhets-
plan.  I ansökan anger HG att arbetena som projektledare har varit inriktade 

                                                 
122 I ansökan sakas en sida. I samband med överklagandet påpekar MM att en sida saknas i OH:s ansö-

kan men till synes har detta inte medfört någon åtgärd. 
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mot att utveckla nya områden och designa nya strukturer för ny verksamhet. 
Det framgår inte av MM:s meritförteckning huruvida hon har arbetat med 
nämnda arbetsuppgifter. HG får anse ha ett försteg i detta hänseende. Av 
annonsen framgår att sökanden ska ha förmåga att leda och entusiasmera medarbeta-
re med hög kompetens. HG skriver i ansökan att han under sin tid som ordföran-
de för studentkåren har haft erfarenhet av direkt arbetsledning. MM skriver 
att hon har totalt 253 undervisningstimmar vid universitet och högskolor. HG 
och MM bedöms ha lika meriter på denna punkt. Dessutom anges att sökan-
den bör ha god kommunikativ förmåga och förståelse för politiken och dess prioritering. 
HG anger i sin meritförteckning att han har haft flera styrelse- och lednings-
uppdrag i egenskap av ordförande, ledamot och sekreterare. MM skriver i 
ansökan att hon är ledamot i styrelsen för SVUF. HG har ett visst försteg i 
förhållanden till MM i detta sammanhang. Dessutom anges att sökanden bör 
ha ett välutvecklat nätverk inom utvärderingsområdet och erfarenhet av vetenskaplig metod, 
politikutvärderingar samt förståelse för tillväxtfrågornas ansatser både ur makro- och mik-
roekonomiskt perspektiv. HG anger att hans avhandlingsprojekt centreras kring 
frågor rörande självstyre, produktivitet och effektivitet i det svenska utbild-
ningssystemet. Avhandlingen är kvantitativt inriktad och har en tyngdpunkt i 
statistiska analyser. MM skriver i sin ansökan att hon har kontaktnät inom 
utvärdering vid tidigare utbildningsinstitutioner, med IFAU (Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering) och SVUF (Svenska utvärderingsföre-
ningen). Hon har arbetat med tillämpad nationalekonomi och ekonometri och 
belyst olika empiriska frågor som tandvårdskonsumtion, socialbidragstagande 
och konsumtion av beroendeframkallande varor. I detta avseende är bedöm-
ningen att MM har ett visst försteg i förhållande till HG.  
 
Sammanfattningsvis har MM ett betydande försteg i förhållande till HG be-
träffande utbildning. HG har ett försteg i meriter gällande individuella förut-
sättningar inhämtade genom yrkeserfarenhet. I detta sammanhang kan näm-
nas att det har inte framkommit några objektiva värdeomdömen avseende 
prestationsförmåga eller personliga egenskaper beträffande MM. Ett intyg, 
daterat 050117, finns beträffande att HG att har varit arbetsgivarrepresentant 
gentemot studentkåren i Östersund. Har var då ytterst ansvarig för drift och 
arbetsledning för 17 anställda och ideellt arbetande studenter samt ansvarig 
för Kårstyrelsens dagliga arbete. Enligt min mening får detta intyg inte någon 
större relevans i merithänseende med anledning av följande. Det kan för det 
första noteras att intyget är utfärdat i samband med ansökan till tjänsten på 
ITPS dvs. 15 år efter att tjänsten har upphört. Det torde vara så att den per-
sonliga kännedomen efter så lång tid inte ger en tidsenlig bild av dåvarande 
förhållanden. Enligt ansökan skall sökanden ha förmåga att leda och entusiasmera 
medarbetare med hög kompetens. I intyget framgår att HG var ansvarig för Kårsty-
relsens dagliga arbete. Enligt min mening får inte arbetsgivaren stöd för påstå-
ende att arbetsledning i en kårverksamhet kan jämföras med förmåga att leda 
och entusiasmera medarbetare på ITPS.  I intyget framgår att HG var arbets-
givarrepresentant och arbetet till stor del också innebar ansvar för ideellt arbe-
tande elever vilket innebär arbetsorganisering som bygger på frivilligt delta-
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gande. Detta kan inte på något sätt jämföras med ledarskap inom offentlig 
förvaltning. Vid en samlad bedömning bör, med hänsyn taget till sakliga 
grunder, MM anses ha bättre kvalifikation till tjänsten som enhetschef.  
 
ITPS yttrande över överklagandet 
 
ITPS anför i yttrandet, daterat 050504, till regeringen: ”HG har en pol. licenti-
at i statsvetenskap. Vid tiden för rekrytering hade han lämnat in sin doktors-
avhandling som berör självstyre, produktivitet och effektivitet i det svenska 
utbildningssystemet. Förutom det som kommit fram vid intervjuerna bekräf-
tar avhandlingen, som är kvantitativt inriktad, att HG besitter en djupgående 
och dokumenterad erfarenhet av de metoder som ITPS arbetar med. HG har 
enligt vår bedömning en gedigen erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga 
metoder av stor relevans för ITPS utvärderingsverksamhet. HG har doku-
menterad och omfattande erfarenhet av att själv arbeta med kvantitativa ana-
lyser av de slag som är centrala i samhällsvetenskapliga utvärderingar (t.ex. 
regressionsanalyser av olika slag). Han har genom sin samlade arbetslivserfa-
renhet dokumentrad erfarenhet av att hantera även mer kvalitativa utvärde-
ringsmetoder. En chefs uppgift är att ha tillräckligt god kunskap om möjliga 
kvantitativa och kvalitativa metoder och angreppssätt som bör användas för 
att lösa olika uppdrag med de resurser som står till förfogande. HG har här en 
både bred och djup vetenskaplig kompetens som gör honom lämpad att 
kommunicera med och leda experter från de olika discipliner och samhällsve-
tenskapliga skolbildningar som utnyttjas i olika ITPS- projekt. HG uppvisade 
vid intervjuerna en förståelse och mognad avseende behovet att arbeta med 
olika angreppssätt och skilda metoder för att lösa tänkta utvärderingsuppdrag. 
MM åberopar i sitt överklagande att HG har en akademisk utbildning som är 
lägre än MM. ITPS är en kunskapsorganisation där en väsentlig del i ledar-
uppgiften är att koordinera experter inom olika områden för att lösa många 
gånger komplexa uppdrag. Kraven på chefen är ej att vara expert inom de 
olika specialistområdena som återfinns inom respektive avdelning, utan det är 
att besitta tillräckligt goda kunskaper inom vetenskaplig metod för att leda 
verksamheten och ansvara för externa kontakter. HG fyller enligt ITPS be-
dömning väl kravet på förtjänst och skicklighet i detta avseende. När det gäller 
bedömningen av chefserfarenhet, välutvecklande nätverk, förståelse för poli-
tiken har HG:s tidigare erfarenheter medfört att han har en bred kunskap för 
befattningen relevanta frågor. Bland annat har han praktisk chefserfarenhet 
ifrån sin tid som ordförande i Studentkåren. Där hade han arbetsgivaransvar 
för tretton anställda. Dessutom har han i sina tidigare anställningar bland an-
nat arbetat med rekrytering, ekonomi, koordinering och styrning av komplexa 
projekt, upphandlat utvärderingar, hanterat externa kontakter mot myndighe-
ter och politiker samt haft internationellt arbete. Under denna tid har han 
byggt upp ett väderfullt nätvärk. I samband med tidigare anställning på NU-
TEK gavs detta nätverk också en tydlig förankring i närings- och regionalpoli-
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tiken123… ITPS vidhåller att de sökandes meriter och erfarenheter värderats 
utifrån de krav som anges för tjänsten. Bedömningen är att HG väl fyller de 
kvalifikationskrav som angivits och sammantaget anses vara mest lämpad för 
tjänsten”.  
 
ITPS har vid ett senare tillfälle anmodats inkomma med kompletteringar i 
ärendet. I yttrandet, daterad 050720, anges kompletteringar som berör punk-
terna, social kompetens och lojalitet, chefserfarenhet och objektiv bedömning. 
Under punkten social kompetens och lojalitet anges: ”Anledningen till att 
frågor om social kompetens och lojalitet inte jämfördes mellan olika sökande i 
ITPS yttrande av den 050503 var att övriga motiv som talade för valet av HG 
ansågs tillräckliga…” Under punkten objektiv bedömning anges: HG har den 
breda bakgrund som låg till grund för rekryteringen. Jag har fullt förtroende 
för att han skall klara den rollen som avdelningschef på ITPS.  Han har också 
chefserfarenhet och tillräcklig god kunskap om möjliga kvalitativa och kvanti-
tativa metoder och angreppssätt som bör användas för att lösa våra uppdrag. 
När HG började framstå som en het kandidat i urvalsprocessen framkom att 
han planerade för en doktorsexamen men inte hade en sådan. Jag läste då 
personligen manus till hans kommande akademiska avhandling för att förvissa 
mig om att han har den breda och djupa vetenskapliga kompetens som jag 
anser behövlig för att kunna kommunicera med och leda experter från olika 
discipliner och samhällsvetenskapliga skolor som utnyttjas i olika ITPS -
projekt. För ordningens skull vill jag också framhålla dels att jag inte tidigare 
har någon personlig relation till HG, dels att jag självklart eftersträvat en ob-
jektiv bedömning av vad som är bäst för ITPS.”  
 
ITPS anmodas inkomma med ytterligare kompletteringar i ärendet. I yttran-
det, daterat 050923, anges: ”Att vara chef och ledare inom ITPS kräver lojali-
tet med myndighetens uttolkade mål och arbetsuppgifter ITPS måste också 
verka med stor integritet och korrekthet gentemot dem vars verksamhet vi 
utvärderar… Vi menar att det finns brister i MM agerande externt i kontakter 
med våra uppdragsgivare och i viss mån internt som påverkar vår bedömning 
av hennes förmåga att vara chef i ITPS. Detta har som vi tidigare nämnt åter-
kopplats till MM bland annat i utvecklingssamtalen. Av integritetsskäl bifogas 
inte ett skriftligt underlag. Vi föreslår att MM:s tidigare chef, GH (numera 
chef för planeringskontoret) ges tillfälle att i ett samtal redovisa bakgrund och 
noteringar från förda samtal med MM… HG är enligt vår bedömning den 
klart lämpligaste för tjänsten som avdelningschef på ITPS. Han har chefserfa-
renhet, positiva referenser när det gäller samarbete och kommunikativ förmå-
ga…”  
 

                                                 
123 Utelämnad text berör en tidigare rekrytering.  
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Kapitel 7 

Slutsatser och kommentarer 

Slutsats 1: Beträffande anteckningar av uppgifter och partinsynens omfatt-
ning kan följande nämnas. I regeringsärendena redovisas inga uppgifter 
från intervjuer och referensinhämtningar beträffande sökandena.  Dessut-
om saknas underlag inlämnat av övriga sökanden som kallats till intervju. 
Undantaget från motiveringsskyldighet har inte tillämpats av Sida eller 
ITPS. Detta kan delvis anses vara uppfyllt genom de yttranden myndighe-
terna lämnar till regeringen. I regeringsärende 1 hänvisar regeringen i be-
slutet till Sidas bedömning i ärendet. I regeringsärende 2 avslår regeringen 
överklagandet utan motivering. 

Kommentar: Enligt min mening finns en viss tveksamhet beträffande rekry-
teringsförfarandet i ärendena. Efter att Sida har lämnat ett utlåtande om-
beds de av UD att komplettera detta. Några nya uppgifter lämnas inte i 
yttrandet124 förutom Sidas överväganden som beskrivs närmare med fokus 
på utlysningen av tjänsten. Regeringen har inte begärt något underlag för 
bedömning av referenser och intervju. I regeringsärende 2 anmodas ITPS 
vid flera tillfällen att inkomma med komplettering. Enligt min mening får 
det anses vara tveksamt huruvida underlåtenheten att inhämta referenser 
och anteckna uppgifter från intervjun och referenser uppfyller kravet att 
anteckningar skall göras vid anställningsärenden enligt 15 § FL. När det 
gäller den personliga lämpligheten, vilket är avgörande för ledarbefattning-
ar, torde kunna konstateras att det är omöjligt för regeringen att göra en 
självständig inblick i beslutsunderlaget. Det får också vara tveksamt huru-
vida besluten uppfyller kraven på objektivitet enligt 1:9 RF. 

Slutsats 2: Med avseende på principer för meritvärdering kan följande nämnas. 
Sida anser att OH:s forskarutbildning inte är relevant för tjänsten eftersom 
denna inte efterfrågas. Därtill lägger Sida bevisbördan avseende tydlighet på 
OH. I detta fall har OH inte redogjort för vad hans utbildning har för inne-
håll. Likaså har OH inte visat om han har haft några anställda under den tid 
han har arbetat som egen företagare. Dessa principer överrensstämmer med 
de som AD tillämpar. Myndigheten och regeringen tar inte hänsyn till att OH 
har haft en egen firma. I regeringsärende 2 tar ITPS inte hänsyn till MM:s hela 
utbildning trots att den har relevans för arbetet som avdelningschef för utvär-
dering. Det redovisas inte några objektiva sakförhållanden beträffande MM 
personliga (o)lämplighet till befattningen. Dessa förhållanden strider mot 
AD:s principer. 

                                                 
124 Det bör dock framhållas att HG:s intyg beträffande tjänstgöringen som arbetsgivarrepresentant och 

kårordförande bifogades till yttrandet. 
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Kommentar: En viktig aspekt vid meritvärdering måste poängteras. I samband 
med att ett ärende hamnar hos Arbetsdomstolen finns det möjlighet för par-
terna att tvista huruvida en kvalifikation har krävts eller inte för en utlyst 
tjänst. Likaså har arbetsgivaren möjlighet att ändra sina bedömningsnormer 
under förutsättning att detta är motiverat. Arbetsdomstolen kan i sådant fall 
exempelvis bortse från en irrelevant utbildning eller betygsfrågan. I fråga om 
anställning skall, enligt 11:9 RF, intentionen vara att statliga arbeten utövas av 
personer som är bäst lämpade för uppgifterna. Enligt min mening får det i 
sådant fall anses vara tveksamt huruvida staten vid rekrytering får bortse från 
en relevant utbildning eller betygsfrågan. Anmärkningsvärt är också att det 
framkommer inte i ärendena vilka specifika kurser de sökande har studerat 
inom ramen för sin högskoleutbildning. Dagens utbildningssystem erbjuder 
stor flexibilitet vilket möjliggör att studerande kan utforma sina utbildningar 
efter eget behov. Detta torde enligt min mening leda till att kursintyg behöver 
infordras för att kunna avgöra vem som är bäst lämpad till ett visst arbete. 

Slutsats 3: I fråga om arbetslivs- och yrkeserfarenhet kan följande rapporteras. 
Regeringsärende 1: I yttrandet anges att LL har genom sin erfarenhet av 
chefskap alt. ledarskap överlägset bättre meriter än OH. I ärendet saknas nå-
gon redovisning av referenser vilket innebär att värdet i försteg avseende ar-
betslivs- och yrkeserfarenhet med hänsyn till prestationsförmåga inte kan be-
dömas utifrån sakliga grunder. I detta fall avspeglas endast värderingar som 
görs av Sida. Regeringen tycks inte utreda denna värdering utifrån sakliga 
grunder utan fäster tilltro till Sidas utredning. I regeringsärende 2 anges att 
HG har genom sin erfarenhet av chefskap alt. ledarskap bättre meriter än 
MM. I ärendet redovisas inte några referenser vilket innebär att värdet i för-
steg avseende arbetslivs- och yrkeserfarenhet med hänsyn till prestationsför-
måga inta kan bedömas utifrån sakliga grunder. Även i detta fall avspeglas 
endast värderingar som görs av ITPS. 

Kommentar: I förarbetena anges att yrkesskickligheten som prestationsförmåga 
blir mätare på de individuella förutsättningarna att fylla de krav som den aktu-
ella befattningen ställer på sin utövare. Det kan mycket väl vara så att någon 
som har haft en befattning som ledare inte längre är betrodd detta vid ett se-
nare tillfälle eftersom den yrkesmässiga prestationsförmågan inte har varit 
tillräcklig. Utan några betyg eller referenser kan detta enligt min mening inte 
bedömas. Det får anses vara osäkert huruvida, i regeringsärende 2, ett ordfö-
randeskap i en skolkår kan likställas med chefskap. I praxis talas det om 
chefskap på olika nivåer. I detta fall kan det ifrågasattas om ordförandeskap 
överhuvudtaget kan likställas med chefskap. Enligt AD:s principer är det av-
görande att prestationsförmåga kan bedömas utifrån sakliga grunder. Det har i 
sammanhanget inte framkommit om HG har arbetat med verksamhetsplan, 
strategier, mål, budget eller om han endast har haft en samordnandefunktion.  
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Slutsats 4: Beträffande personlig lämplighet kan följande nämnas. I regerings-
ärende 1 har det inte redovisats några intyg. I regeringsärende 2 har det redo-
visats ett intyg. Det redogörs inte för några inhämtade arbetsbetyg, referenser 
och anteckningar från intervjuer saknas i regeringsärendena.  

Kommentar: Enligt förarbetena ska dem personliga egenskaperna bedömas 
utifrån kategorin skicklighet. De personliga egenskaperna blir mätare på de 
individuella förutsättningarna att fylla de krav som den aktuella befattningen 
ställer på sin utövare. Utan några arbetsbetyg eller referenser kan de individu-
ella förutsättningarna inte bedömas enligt min mening. Det finns några oklar-
heter i regeringsärende 2. I yttrande framkommer att ITPS har haft en ansva-
rig projektledare för rekryteringen. Det kan ifrågasättas exempelvis varför 
generaldirektören skriver yttrandet till regeringen. Beaktansvärt är att general-
direktören har läst HG:s avhandling för att skaffa sig en uppfattning huruvida 
HG har tillräckliga kvalifikationer beträffande metod för den sökta befatt-
ningen. I ärendet ifrågasätts MM:s (o)lojalitet men ges inga sakliga grunder 
med hänvisning till skyddet för integritet.  

Sammanfattande slutsats: Det finns förhållanden som talar för att myndigheter 
och regeringen inte följer AD:s principer beträffande värderingen av presta-
tionsförmåga vid kvalifikation till en anställning med anledning av yrkeserfa-
renhet. Framför allt är det bedömningen av personlig lämplighet som saknar 
sakliga grunder. Regeringen tycks inte utreda dessa förhållanden utan har tillit 
till myndighetens bedömning.  

Sammanfattande kommentar: Enligt min mening är det osäkert huruvida förutse-
barhet och öppenhet finns in anställningsärenden. Eftersom dessa grundläg-
gande element saknas i anställningsärendena torde också detta leda till att för-
troendet för systemet kan ifrågasättas. Ett av syftena är att visa hur myndighe-
ter, regeringen och domstolen har tillämpat kriterierna saklig grund, förtjänst 
och skicklighet. AD:s praxis har redovisats. Myndigheternas och regeringens 
tillämpning kan endast bli en rekonstruktion eftersom de inte är ålagda att 
motivera sina beslut.  Det måste i sammanhanget påpekas att även en rekon-
struktion till stor del handlar om implicita värderingar. De erfarenheter och 
kunskaper en enskild har präglar rekonstruktionens resultat. Ett annat syfte är 
att svara på frågan huruvida kriteriet sakliga grunder såsom förtjänst oh skick-
lighet beaktas av myndigheter, regeringen och domstolarna vid tillsättningar 
av statliga tjänster. I detta fall är min ståndpunkt att det finns en del oklarheter 
på denna punkt. När det gäller arbetsledar- och chefsbefattningar kommer de 
personliga egenskaperna att ha en avgörande betydelse för vem som är bäst 
kvalificerad för tjänsten. I förarbetena anges att personliga egenskaper skall 
värderas utifrån kategorin skicklighet. Detta torde innebära att objektivitet 
måste finnas även vid värdering av dessa egenskaper. AD:s praxis har gett 
uttryck för principer vid meritvärdering och hur objektivitet skall uppnås vid 
värderingen av personliga egenskaper. Enligt min mening följs inte dessa 
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principer och ärendena skönmålas av alltför stor godtycklighet vid värdering 
av de personliga egenskaperna.  

Inledningsvis påpekades att det är en allmän uppfattning att tillsättningar av 
tjänster är svåra att genomföra eftersom de till stor del grundas på subjektiva 
värderingar. Min bedömning är att uppsatsen ger grund för detta påstående. 
Likaså är min förhoppning att uppsatsen visar att det finns brister i fråga om 
den enskildes rättssäkerhet vid statlig anställning som, liksom lagen påbjuder, 
kan avhjälpas av myndigheter, regeringen, ONT och domstolarna. 
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