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FÖRORD 
 
 

Med denna uppsats har jag haft för avsikt att närmare undersöka en föreställning som det ofta 

talas om i det offentligas korridorer. Det suckas ibland högljutt över de oerhörda begränsning-

ar som regelverket om offentlig anställning innebär för myndigheterna. Men är det verkligen 

så? I arbetet med den här uppsatsen har det varit en oerhört angenäm resa att upptäcka att 

regelverket möjligen inte är så begränsande som det faktiskt suckats om. Snarare kanske 

regelverket står för den eftertänksamhet och proportionalitet som annars skulle saknas om det 

offentliga i högre grad vill hämta inspiration och efterlikna de, till synes, snabba och effektiva 

beslut som är möjliga i privat sektor.  

 

Jag vill passa på att tacka alla som har undervisat på programmet Personal och arbetsliv för 

den inspiration ni bjudit på under utbildningen. Särskilt tack till min handledare som genom 

sitt engagerade sätt gör att man vill prestera sitt allra bästa!   

 

 

 

Kim Reenaas 
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SAMMANFATTNING 
 

Enligt 4 § lag (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid 

sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet och skickligheten ska sättas främst om det 

inte finns särskilda skäl för annat. Inom ramen för skicklighets-begreppet har myndigheterna 

möjlighet att ta hänsyn till personliga egenskaper som prestationsförmåga, yrkesskicklighet, 

ledaregenskaper, samarbetsförmåga m.m. Trots detta finns det en uttalad uppfattning att den 

personliga lämplighetens faktiska betydelse vid utförandet av tjänst är större än vad som tillåts 

i samband med att de statliga myndigheterna beslut överklagas.  

 

Frågeställningarna i denna uppsats är hur stor betydelse får och kan tillmätas personliga 

egenskaper vid rekryteringar till myndigheter, samt hur upplever rekryterare vid en statlig 

myndighet begränsningarna i möjligheterna att tillmäta personliga egenskaper betydelse vid 

rekrytering och hur hanterar rekryterare vid en statlig myndighet dessa begränsningar?  

 

Jag har inför min undersökning anlagt tre perspektiv. Det juridiska perspektivet avgör vad 

som överhuvudtaget får tillmätas betydelse vid anställning. Det socialpsykologiska 

perspektivet sätter upp begränsningar i vad som kan tillmätas betydelse. Rekryterarens 

perspektiv handlar om att i det begränsade utrymme som finns hitta metoder för hur man 

mäter det som får mätas och därmed gör en ”lyckad rekrytering”. Resultatet i denna uppsats 

tydligt; myndigheterna får tillmäta personliga egenskaper betydelse vid offentlig anställning. 

För att få göra det måste dock meritvärderingen vara öppen och begriplig samt dokumenteras. 

Eftersom det finns begränsningar i vad som överhuvudtaget kan mätas ligger begränsningen 

snarare i denna del. Begränsningarna beror på att personliga egenskaper är svårt att dels 

bedöma vad de har för betydelse för utövandet av tjänsten, dels mäta på ett sätt att man 

(öppet, objektivt och dokumenterat) kan avgöra om en sökande är skickligare än en annan. 
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1 INLEDNING 

 

I ett engelskt lexikon kunde två forskare år 1936 hitta 18 000 ord som kunde användas för att 

beskriva en människa. Dessa sorteras sedermera ner till 30 olika sorters egenskaper (Lindelöw 

2008, s. 41). Om man utgår ifrån att dessa 30 egenskaper förekommer i olika kombinationer 

hos varje människa stämmer uttrycket att varje människa är unik, eftersom antalet möjliga 

kombinationer är fler än det finns människor på jorden. Att personligheten har betydelse för 

hur ett arbete utförs och därmed också resultatet av utfört arbete torde inte vara särskilt 

kontroversiellt. Frågan är om det alls går att generalisera, mäta och bedöma personliga 

egenskaper överhuvudtaget och hur rekryteraren i så fall ska förhålla sig till personliga 

egenskaper i de bedömningar som görs vid rekryteringar. Frågan är alltså hur stor betydelse 

personliga egenskaper får, kan och bör tillmätas betydelse vid en rekrytering i allmänhet och i 

offentlig anställning i synnerhet? 

 

I denna uppsats avser jag att undersöka vilka förutsättningar som gäller för att bedöma och 

beakta personliga egenskaper vid offentliga anställningar samt hur en svensk myndighet 

hanterar dessa vid rekrytering.  

1.1 UTVECKLAD BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Enligt 4 § lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) ska vid anställning avseende fästas 

bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet och skickligheten ska sättas främst 

om det inte finns särskilda skäl för annat (Prop. 1993/94:65, s. 122). Inom ramen för skicklig-

hetsbegreppet har myndigheterna möjlighet att ta hänsyn till personliga egenskaper som 

prestationsförmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper, samarbetsförmåga m.m. (Prop. 

1985/85:116, s. 7). 

 

Arbetsgivarverket är de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation som bland annat har 

till uppgift att företräda staten i arbetsrättsliga tvister och utveckla och samordna den statliga 

arbetsgivarpolitiken, se förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket. Om 

möjligheten att ta hänsyn till personlig lämplighet skriver Arbetsgivarverket följande. 

 

Som framgår /…/ ska personlig lämplighet beaktas vid beslut om 

anställning. Av praxis från Statens Överklagandenämnden framgår dock att 

personlig lämplighet, trots att detta är något som ofta är väsentligt för en 

sökandens förmåga att kunna utföra aktuella arbetsuppgifter, vanligtvis har 

tillmäts en förhållandevis begränsad betydelse vid ett överklagande. 

(Arbetsgivarverket 2013, s. 74) 

 

Arbetsgivarverket är alltså av uppfattningen att personlig lämplighet är väsentligt för en 

anställds förmåga att utföra en tjänst samtidigt som det finns legala begränsningar i hur stor 

betydelse man faktiskt får tillmäta personliga egenskaper betydelse vid offentlig anställning 
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eftersom anställningsbeslutet annars kan ändras efter prövningen hos Statens överklagande-

nämnd. Det finns alltså uttalad uppfattning om att den personliga lämplighetens faktiska 

betydelse vid utförandet av tjänst är större än vad Statens överklagandenämnd tillåter de 

statliga myndigheterna att tillmäta betydelse. Om denna uppfattning stämmer med vad som 

faktiskt framgår av överklagandenämndens praxis är problemet för myndigheterna att de 

saknar möjlighet att anställa den som de bedömer är bäst lämpad att utföra den aktuella tjänst-

en.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de som arbetar med rekrytering vid en myndighet 

upplever personliga egenskapers betydelse för utövande av tjänsten och möjligheten att ta 

hänsyn till personliga egenskaper vid rekryteringar till tjänster som omfattas av 4 § LOA hos 

myndigheten. 

 

Frågeställningarna är: 

 

1. Hur stor betydelse får och kan tillmätas personliga egenskaper vid rekryteringar till 

myndigheter? 
 

2. a) Hur upplever rekryterare vid en statlig myndighet begränsningarna i möjligheterna 

att tillmäta personliga egenskaper betydelse vid rekrytering? 

b) Hur hanterar rekryterare vid en statlig myndighet dessa begränsningar?  
 

1.3 DISPOSITION 

Jag kommer inledningsvis redogöra för den teoretiska referensramen för denna uppsats. 

Referensramen syftar till att redogöra för teorier som är relevanta för att analysera och dra 

slutsatser av det som framkommer vid mina undersökningar. I sammakapitel redogör jag kort 

för innehållet i 4 § LOA utifrån de slutsatser man kan dra av förarbeten, praxis och juridisk 

litteratur. I kapitlet därefter redogör jag för hur undersökningen har genomförts och vilka 

metodval etc. som jag har gjort. Därefter redovisar jag analysen och resultatet av mina under-

sökningar som i sista kapitlet sammanfattas och diskuteras.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Detta avsnitt utgör den teoretiska referensramen som är relevant för undersökningens centrala 

begrepp, personliga egenskaper, och vilka dessa är, hur man avgör vilka som är relevanta för 

en viss tjänst och om och under vilka förutsättningar de går att mäta. Jag har valt att dela upp 

avsnittet utifrån de tre perspektiv som man kan anlägga på begreppet. Dessa perspektiv är det 

juridiska perspektivet, det socialpsykologiska perspektivet och rekryteringsperspektivet. De 

olika perspektiven går givetvis in i varandra. Rekryteringsperspektivet bygger i mångt och 

mycket på uppfattningar om innebörden av det juridiska perspektivet och det 

socialpsykologiska perspektivet. Genom att beskriva perspektiven separat synliggörs vad som 

är vad. I slutändan handlar det om hur rekryteraren förhåller sig till de möjligheter eller 

begränsningar som juridiken och socialpsykologin innebär. 

2.1 PERSONLIG LÄMPLIGHET UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV  

I detta avsnitt avser jag att beskriva de sakliga grunder som är avsedda som bedömnings-

kriterier vid offentlig anställning såsom det behandlas i lagar och förordningar, förarbeten och 

juridisk litteratur. Detta avsnitt beskriver de legala begränsningar som gäller särskilt vid 

offentliga anställningar (tillsättande av tjänster som omfattas av LOA). Privata anställningar 

och tjänstetillsättningar inom det offentliga som inte omfattas av LOA berörs inte av de 

begränsningar som beskrivs nedan. För dessa gäller dock de förutsättningar som beskrivs 

nedan i avsnitt 2.2 samt avsnitt 2.3 i relevanta delar. 

2.1.1 INNEBÖRDEN AV SAKLIGA GRUNDER 

Lagen (1994:260) om offentlig anställning  gäller bland annat anställningar i myndigheter 

under regeringen. Exempel på sådana myndigheter är Skatteverket, Försäkringskassan, 

Konsumentverket m.m. Enligt 4 § LOA ska vid anställning avseende fästas endast vid sakliga 

grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Vidare anges att skickligheten ska sättas främst om 

det inte finns särskilda skäl för annat. Detta innebär att det är endast när sökandena till en 

tjänst är likvärdiga avseende skickligheten som förtjänsten kan bli avgörande (Hinn & 

Aspegren 2009, s. 29). Anställningskriteriernas innebörd är i 4 § LOA är desamma som de 

som anges i 12 kap. 5 § regeringsformen (1974:152) (Prop. 1993/94:65, s. 122). Av för-

arbetena till regeringsformen framgår vad man avsett att begreppen ska ha för innebörd. 

Med "förtjänst" avses närmast den vana som förvärvats genom föregående 

tjänstgöring. Med "skicklighet" brukar förstås lämpligheten för befattning-

en, ådagalagd genom teoretisk och praktisk utbildning samt den dittills-

varande verksamhetens art. (Prop. 1973:90, s. 405-406) 

 

I propositionen om meritvärdering i statlig tjänst m.m., som medförde den ändring av LOA 

som i nuvarande lydelse innebär att skickligheten ska sättas främst, görs följande konstater-

ande om innebörden av den bedömningsgrunden ”skicklighet”. 

Det skall vara en kvalitativ helhetsbedömning. Hit bör således räknas bl. a. 

teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper (som prestations-
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förmåga, yrkesskicklighet, ledaregenskaper, samarbetsförmåga m.m.) samt 

kunskaper och erfarenheter som har förvärvats i andra offentliga eller 

privata anställningar eller i egen verksamhet. (Prop. 1985/85:116, s. 7) 

 

I propositionen uttalar man också hur meritvärderingen ska utgå ifrån tjänsten ifråga, vilket 

innebär att man måste känna till vilka krav en viss tjänst ställer på den anställde för att 

överhuvudtaget kunna avgöra vilka egenskaper som får tillmätas betydelse och hur dessa ska 

bedömas i relation till andra faktorer. 

Av grundläggande betydelse för meritvärderingen är alltså att det är de 

krav som är förknippade med tjänsten som bestämmer vilka skicklighets-

faktorer som skall beaktas och hur tungt dessa skall väga. (Prop. 

1985/86:116, s. 7) 

 

Det bör noteras att ovanstående gäller oavsett anställningsform samt att det saknas möjlighet 

att frångå kravet att hänsyn endast får tas till sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet 

inte kan frångås genom t.ex. kollektivavtal (Aspegren & Hinn, s. 29 och Andersson, Bejstam, 

Edström & Zanderin 2004, s. 147).  

 

Det finns även andra sakliga grunder att beakta vid anställning. Eftersom föremålet för denna 

uppsats är att undersöka de personliga egenskapernas betydelse och dessa ingår i skicklighets-

begreppet kommer jag inte redogöra närmare för betydelsen av andra ”sakliga grunder” som 

utbildning, arbetslivserfarenhet etc. 

 

2.1.2 KONSEKVENSER AV FELAKTIGA BESLUT  

En felaktig rekrytering kostar pengar i såväl offentlig som privat verksamhet. En uppskattning 

av hur mycket en felaktig rekrytering faktiskt kostar beror givetvis på omständigheterna i det 

enskilda fallet. I en undersökning av kostnaderna det innebär för små och medelstora företag 

kunde konstateras att den genomsnittliga kostnaden för en felaktig rekrytering uppgick till 

700 000 kronor (Lindelöw 2008, s. 20). 

 

För statliga myndigheter följer andra konsekvenser om man inte följer 4 § LOA. Sökande till 

en tjänst som beslutet att anställa gått emot (alltså de som inte erhållit tjänsten) kan överklaga 

anställningsbeslutet till Statens Överklagandenämnd. Denna överprövning innebär att den 

som överklagat kan komma att erbjudas den anställning vars beslut man överklagat.  

 

Vid rekryteringar till statliga myndigheter gäller alltså som huvudregel att vid anställnings-

beslut får endast avseende fästas vid sakliga grunder. Personliga egenskaper kan utgöra saklig 

grund under förutsättning att de utgör krav som är förknippade med tjänsten ifråga. Om ett 

anställningsbeslut inte kan motiveras med hänsyn endast till sakliga grunder kan anställnings-

beslutet överklagas och ändras. Konsekvensen av en felaktigt hanterad rekrytering som i 

grunden är lyckad (för att man anställt den som faktiskt är bäst lämpad för tjänsten) är alltså 

att man tvingas av med den man rekryterat och istället tillträder den som överklagat beslutet.  
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2.2 PERSONLIGA EGENSKAPER UR ETT SOCIALPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt har jag valt att redogöra för teorier och forskning inom socialpsykologin av 

betydelse för denna uppsats. Nedan kommer jag dels att redogöra för hur man kan bedöma 

personliga egenskaper generellt dels vad det innebär att ingå i en grupp och hur kraven på de 

personliga egenskaperna påverkas av detta. Jag har valt att skilja på vad som har betydelse för 

när man bedömer personliga egenskaper hos andra respektive hur personliga egenskaperna får 

betydelse i relation till andra. Man kan säga att avsnitt 2.2.1 har ett utifrån och in-perspektiv 

på personliga egenskaper och avsnitt 2.2.2 inifrån och ut-perspektiv. Teorierna som redogörs 

för nedan får betydelse i såväl offentlig som icke-offentlig anställning eftersom de innebär 

relativt omfattande begränsningar avseende tillförlitligheten i hur man tillmäter personliga 

egenskaper betydelse. 

 

2.2.1  ATT BEDÖMA PERSONLIG EGENSKAPER 

Att bedöma personliga egenskaper är förenat med stora utmaningar. Dels har varje person en 

unik sammansättning av olika egenskaper som påverkar varandra, dels kan egenskaperna 

uppfattas olika och förändras beroende på situation och över tid. Nedan redogörs för de mest 

relevanta teorierna för denna uppsats. 

 

Alla människor har uppfattningar om vilka personlighetsdrag som hör samman med varandra. 

Detta kallas teorin om personlighetsdrag (Angelöw & Jonsson 2000, s. 108). T.ex. kan en 

person som är glad också att bedömas vara varm och humoristisk. Uppfattningen om vilka 

egenskaper som hör ihop med varandra skiljer sig dock mellan olika människor så det går inte 

att dra några slutsatser om vilka egenskaper som faktiskt hör ihop utifrån teorin om 

personlighetsdrag. Om flera rekryterare upplever att en person de intervjuar är glad kan detta 

innebära att en rekryterare bedömer att personen samtidigt är kompetent, medan den andra 

rekryteraren gör motsatt bedömning. Detta på grund av att de två rekryterarna har olika 

uppfattningar om vilka egenskaper som ”hör ihop”. 

 

Om teorin om personlighetsdrag utgår ifrån hur olika egenskaper hör ihop handlar attribution 

om sambandet mellan en händelse och den egenskap som tillskrivs orsakandet av händelsen. 

Teorier om attribution beskriver på vilka sätt människor tillskriver handlingar en tillhörande 

orsaksförklaring (Angelöw & Jonsson, s. 110). The fundamental attribution error förklarar de 

felaktiga bedömningar människor tenderar att göra när en händelse ska förklaras. Fenomenet 

innebär att när vi ska förklara händelser som har med en annan person än oss själva att göra 

görs en överskattning av personens bidrag till händelsen och en underskattning av om-

ständigheternas bidrag. Vice versa gäller när vi ska förklara händelser som berör oss själva 

(Lindelöw 2008, s. 124). Slutsatsen som Lindelöw (2008) gör av detta fenomen är att 

tolkningar i intervjusituationer vid rekrytering ska göras med viss försiktighet och med hög 

medvetenhet hos den som intervjuar. 

 

I detta sammanhang är det också viktigt att reflektera över hur vi påverkas av omgivningen 

när vi presenterar oss själva. Det som är viktigt att komma ihåg är att en persons sociala roll 
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mer utgör ett iklädande av en roll snararare än att varje person har en fastställd roll på grund 

av personens egenskaper. En och samma person kan ikläda sig olika sociala roller beroende 

på individens behov och omvärldens förväntningar. De personliga egenskaperna sätter dock 

upp vissa ramar för vilka olika roller en viss person har möjlighet att ikläda sig (Granér 1994, 

s. 48). Detta innebär att man som rekryterare måste se bortom de roller en sökande har haft 

tidigare och fokusera på vilka egenskaper som har möjliggjort att rollen ikläds. Genom att ha 

förståelse för hur omvärldens förväntningar påverkar vilken social roll en person ikläder sig 

minskar risken att man kategoriserar sökande till en tjänst som tillhörande en viss social roll, 

utan möjlighet att ikläda sig andra roller. 

 

Även i en anställningsintervju antas en viss roll utifrån vad den sökande utgår ifrån att 

rekryteraren är intresserad av. Studier har visat att det finns en ömsesidig idé om hur den 

sökande ska beskriva sig själv i en intervjusituation. T.ex. anses det höra till ”rollen” att man 

överdriver positiva egenskaper och mörkar de negativa. Detta ligger inte de sökande till last 

eftersom det hör till att bete sig på detta sätt i den aktuella situationen (Jansen, König, 

Stadelmann & Kleinmann 2012, s. 83). 

 

Andra faktorer av betydelse i intervjusituationen är hur mycket man särskiljer sig från övriga 

sökande. I en relativt färsk studie har Roulin, Bangerter & Yerly (2011) visat att de som 

intervjuas för ett arbete som svarar på frågorna med svar som sticker ut värderas högre av de 

som intervjuar än de som avger relativt vanliga svar. De som svarar unikt har erbjuds oftare 

det arbete än de som svarar med vanliga svar. Det intressanta med denna så kallade 

uniqueness effect är att det är själva intervjuformen som sådan, eftersom den sökande redan i 

förväg vet om att denna måste sticka ut från mängden och att intervjun är enda chansen till att 

göra det, som gör att den som intervjuas väljer att sticka ut och visa sin unikhet (Roulin, 

Bengerter & Yerly 2011, s. 46). 

 

Med anledning av Roulin, Bengerter & Yerlys (2011) studie uppstår då frågan vad denna 

unikhet faktiskt uppvisar. Är förmågan att frammana och uppvisa unikhet uttryck för en egen-

skap som är relevant för den personliga lämpligheten? Eftersom effekten uppstod oberoende 

av vilken typ av arbetet intervjun avsåg (Roulin, Bengerter & Yerly 2011, s. 46), så kan man i 

alla fall dra slutsatsen att även om det inte är en relevant egenskap för den aktuella tjänsten så 

torde rekryteraren påverkas av unikhetseffekten. 

 

En annan studie av rekryteringsintervjuer har genomförts i syfte att ta reda på hur väl 

rekryterare kan bedöma personliga egenskaper i olika typer av intervjuer. Barrick, Patton & 

Haugland (2000) visade att rekryterare inte kunde bedöma de relevanta egenskaper som 

behövdes för att utföra det arbete som intervjun avsåg på bästa sätt. Vilken intervjuform som 

användes saknade i princip betydelse för möjligheten att avgöra vem som hade de, för arbetet, 

bästa personliga egenskaperna (Barrick, Patton & Haugland 2000, s. 948). 
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Med ovan redovisade begränsningar i intervjun som redskap vid rekrytering uppkommer då 

frågan vad syftar egentligen intervjun till? Jag återkommer till denna fråga nedan. 

 

2.2.2 BETYDELSEN AV PERSONLIGA EGENSKAPER I GRUPPEN 

Varje grupp har någon form av sammansättning som gör att gruppen fungerar. Alla 

arbetsplatser, inklusive den grupp som har till uppgift att ansvara för rekryteringen av nya 

medarbetare, utgörs av grupper. Rekryteraren har, förutom att denne redan ingår i en befintlig 

grupp, alltså ansvaret för att komplettera en befintlig grupp med en ny gruppmedlem, den som 

ska rekryteras. Sammansättningen i en fungerande grupp består av normer, roller, makt-

fördelning, kommunikation och relationer (Angelöw & Jonsson 2000, s. 136 f). Utifrån 

gruppens uppgifter finns normer om arbetets organisering, attityder till arbetet samt sociala 

normer. Systemet av normer kan vara såväl positivt som negativt för gruppen beroende på 

gruppens uppgift. Dolda normer bör dock synliggöras för att kunna bedöma om de är lämpliga 

just utifrån om de gör att gruppen fungerar bättre eller sämre (Granér 1994, s. 66 ff). 

 

FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) utgår ifrån att det finns tre 

grundläggande behov som måste vara tillfredsställda för att en grupp ska fungera. De grund-

läggande behoven är tillhörighet, kontroll och öppenhet. Idealgruppen är demokratisk, social 

och personlig (Schultz i Sjovold 2006, s. 41 f). 

 

FIRO-teorin tar sikte på hur gruppens sammansättning ska se ut för att prestera som bäst. Det 

finns också teorier som beskriver utmaningar för en grupp som, även om man har lyckats 

tillskapa en grupp som fungerar, kan ha negativ inverkan på hur gruppen presterar. Grupp-

tänkande är ett fenomen kan uppstå i en arbetsgrupp som har arbetat tillsammans under en 

längre tid och kan få negativa effekter på gruppens förmåga att fatta relevanta beslut. En 

effekt av grupptänkande är att gruppen ignorerar sådant som strider mot gruppens uppfatt-

ningar, oavsett om dessa är riktiga eller ej. Kännedom om fenomenet i själva gruppen är 

viktigt just i syfte att motverka dess uppkomst (Angelöw & Jonsson 2000, s. 148 f). 

 

Ovanstående teorier kan få betydelse för hur rekryteringsgruppen bedömer vilka egenskaper 

som behövs, se kompetensmodellen som beskrivs nedan och hur man använder sig av flera 

rekryterare i syfte att synliggöra vilka bedömningar som är gemensamma, eller framförallt 

vilka bedömningar inte är gemensamma och därmed kan bero på den enskilde rekryteraren 

T.ex. kan FIRO-teorin få betydelse för vilka egenskaper som man bedömer är mest lämpliga 

för att skapa idealgruppen. Vidare kan grupptänkandet medföra att rekryteringsgruppen inte 

fattar objektivt motiverade beslut om vilka egenskaper som är relevanta för tjänsten. Om det 

dessutom finns dolda normer som påverkar rekryteringsgruppen som påverkar 

kravspecifikationen eller meritvärderingen kan detta inte bara äventyra kvaliteten på 

processen, utan även medföra att rekryteringen sker på grunder som inte går att styrka, vilket 

kan resultera i att rekryteringsbeslutet överprövas. 
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2.3.3  SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER AVSEENDE DET SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIVET 

Vid bedömningar av den personliga lämpligheten, i framförallt intervjusituationer, är 

sammanfattningsvis följande av betydelse för tillförlitligheten avseende de slutsatser om en 

persons lämplighet som en rekryterare ställs inför. Nedanstående är en sammanfattning av vad 

som redogjorts för ovan. 

 

- Grupptänkande kan medföra att en befintlig grupp bedömer en person 

utanför gruppen negativt enbart på grund av att personen ifråga avviker 

från de uppfattningar som råder i gruppen. 

 

- Teorin om personlighetsdrag kan medföra att man tillskriver en person 

egenskaper som den faktiskt inte uppvisar enbart på den grunden att 

personen ifråga uppvisar en annan egenskap som man kopplar ihop med 

den andra egenskapen. 

 

- Det fundamentala attributionsfelet kan medföra att man bedömer att en 

person har skuld i att en negativ situation har uppstått, trots att så inte är 

fallet. 

 

- Personliga egenskaper riskerar att bedömas som stabila över tid, trots att så 

inte alls behöver vara fallet. 

 

- Rekryterares möjligheter att i en intervjusituation bedöma vem som är bäst 

lämpad att utföra ett arbete är begränsade. 

 

- Rekryterare tenderar att värdera unika svar högre än vanliga svar oavsett 

svarets betydelse i sig. 

 

Sammantaget uppstår frågan om inte intervjun vid rekryteringar i statlig myndighet mot 

bakgrund av ovanstående handlar om att bekräfta och utveckla det som framgår av det 

skriftliga underlaget, att informera om tjänsten samt att upptäcka sådant som gör att personen 

ifråga är uppenbart olämplig att inneha den aktuella tjänsten. Denna slutsats bygger alltså inte 

på de begränsningar som 4 § LOA ställer upp, utan snarare på de begränsningar som följer de 

mätmetoder som finns tillgängliga, i det här fallet, intervjun.  

 

Frågan är alltså om det finns tillförlitliga mätmetoder vad avser de personliga egenskaperna 

som är av betydelse för utförandet av en viss tjänst och om det finns tillräckligt med evidens 

avseende vilka egenskaper som överhuvudtaget leder till ett visst resultat i en viss tjänst. Hur 

rekryterare hanterar dessa utmaningar redogörs för i nästa avsnitt, om personliga egenskaper 

ur ett rekryteringsperspektiv. 
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2.3 PERSONLIGA EGENSKAPER UR ETT REKRYTERINGSPERSPEKTIV 

I detta avsnitt avser jag att beskriva hur det i den personaladministrativa litteraturen och forsk-

ningen beskrivs hur man ska undersöka och förhålla sig till personliga egenskaper. I detta 

perspektiv har flertalet av de utmaningar som det socialpsykologiska perspektivet innebär för 

rekryteraren beaktats och omsatts till hur man i praktiken hanterar dessa begränsningar på 

bästa sätt. På ett sätt kan man säga att juridiken och teorin i rekryteringsperspektivet omsätts 

till praktik, dock med den begränsningen att det i den personaladministrativa litteraturen och 

forskningen saknas mer ingående analyser av hur myndigheter bör förhålla sig till 4 § LOA. 

 

2.3.1  VAD ÄR PERSONLIGA EGENSKAPER? 

I den personaladministrativa litteraturen förhåller man sig till den personliga lämpligheten i 

vid bemärkelse på flera sätt. Dels finns beskrivningar om att en anställd ska ”passa in”, men 

även i bemärkelsen ”personliga förmågor” (Fellinger 2002, s. 8). Lindelöw (2008) beskriver 

detta som ”personlighetsbegreppet”. Med detta menas att personligheten avser ”karaktär-

istiska mönster av beteende, tankar och känslor vilka bestämmer hur en person anpassar sig 

till sin omgivning” (Lindelöw 2008, s. 39).  

 

En svårighet med att resonera kring personlighet är att det råder viss osäkerhet om personlig-

hetens stabilitet; hur mycket personligheten varierar över tid. Stabiliteten får ju t.ex. betydelse 

för hur mycket man kan tillmäta historiska beskrivningar för att dra slutsatser om framtida 

beteenden. I en rekryteringssituation gäller det å ena sidan ha förståelse för den begränsade 

betydelsen av historiska beskrivningar, å andra sidan har en person en viss delaktighet i det 

som har hänt (Lindelöw 2008, s 39 f.) Det gäller alltså för den som rekryterar ha förståelse för 

denna dynamik. Sammantaget konstaterar Lindelöw (2008) att viss skepticism är motiverat 

när det gäller mätningar av personlighet i arbetspsykologiska sammanhang eftersom resultatet 

visar personens självbild och inte hur personen faktiskt agerar i olika sammanhang. Huruvida 

en persons självbild har betydelse för utövande av tjänsten beror på egenskapernas betydelse 

för utövandet av tjänsten, personens självinsikt och hur självskattningen tolkas (Lindelöw 

2008, s. 32).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är rekryterarens stora utmaning att säkerställa att 

myndigheternas anställningsbeslut utgår ifrån vad man överhuvudtaget får tar hänsyn till och 

att man mäter det som faktiskt går att mäta. I kommande avsnitt redogörs för exempel på hur 

rekryteraren kan öka sina möjligheter att göra en lyckad rekrytering mot bakgrund av gällande 

begränsningar avseende såväl socialpsykologiska som legala aspekter (4 § LOA). 

 

2.3.2  HUR MÄTER MAN PERSONLIGA EGENSKAPER I PRAKTIKEN? 

Lindelöw (2003) menar att utvecklingen har lett till att vi måste i högre grad än tidigare se till 

människan som helhet vid rekryteringar. ”Man ska inte bara göra ett jobb, man ska bli del av 

en kultur och ens sätt att göra saker på är lika viktigt som att de blir gjorda rätt.” (Lindelöw 
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2003, s. 112). Regeringen beskriver utvecklingen i förarbetena till ändringarna i jämställd-

hetslagen på följande sätt. 

 

[…] det sedan ganska länge kunnat iakttas en utveckling som innebär att 

kvalifikationskrav för lediga anställningar inte preciseras utan formuleras 

mycket allmänt. Utvecklingen förefaller gå mot att krav på arbetssökandes 

formella meriter luckras upp medan sådana omständigheter som 

”personkemi” och” social kompetens” får allt större betydelse. (Prop. 

1999/2000:166, s. 54) 

 

Med utvecklingen har alltså behov uppstått att kunna mäta fler egenskaper och bedöma 

människan som helhet. Ju fler egenskaper vi behöver mäta och det beroende av mätningar 

som uppstår blir det desto viktigare att utveckla metoder som håller en viss kvalitet. 

 

Lindelöw (2003) menar att man måste beakta de bakomliggande teorierna vid användning av 

olika mätmetoder vid rekrytering samt att man måste ha en förståelse för hur komplext det är 

att mäta människor samt en insikt i vad som inte går att mäta (Lindelöw 2003, s. 116). När 

man använder olika mätinstrument bör man reflektera över reliabiliteten och validiteten i mät-

instrumentet. Vad gäller reliabiliteten gäller det att använda metoder som är testade och för-

finade i omgångar. Vad avses validiteten konstaterar Lindelöw (2008) att validiteten hos de 

mätinstrument som används för att mäta personlighet är låg i sig och mycket lägre jämfört 

med andra typer av mätningar. Orsaken till detta är just att karaktärsdragen inte är så utslags-

givande för hur man passar för en viss tjänst. Eftersom validiteten testas på mätmetoden i sig, 

och inte i kombination med andra moment som t.ex. intervjuer så är det möjligt att det 

sammansatta resultatet har högre validitet. Validiteten beror i sådana fall på hur de olika 

instrumenten används, alltså kompetensen hos de som använder de ingående instrumenten 

(Lindelöw 2008, s. 174 ff). Granberg (2003) har sammanställt olika mätningar av prognos-

förmågan hos olika mätinstrument och konstaterar att alla mätmetoder har relativt låg 

prognosförmåga där man med prognosförmåga avser förmågan att förutsäga hur en person 

kommer att lyckas i tjänsten. Slutsatsen som Granberg (2003) gör är att man bör använda så 

många mätmetoder som möjligt, på ett så korrekt sätt som möjligt (Granberg 2003, s. 344-

346). 

 

Schmidt och Hunter (1998) har undersökt validiteten hos olika mätmetoder och har kunnat 

visa att GMA-test (general mental ability) i kombination med endera arbetsprover, integritets-

test eller en strukturerad intervju medför hög validitet samtidigt som kombinationerna är 

lämpliga att använda vid bedömning av olika typer av personer oavsett om de har lång arbets-

livserfarenhet eller om de är i princip oerfarna sökande. En annan fördel med kombination-

erna är att de inte är dyra att genomföra, relativt andra mätmetoder (Schmidt & Hunter 1998, 

s. 272). 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det krävs att man använder testade mät-

metoder som har tagits fram utifrån de teorier som finns och att mätmetoderna används i 
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kombination med varandra där sammansättningen görs av rekryterare med kompetens att be-

döma hur instrumenten kan användas. Rekryterare kan sätta samman mätmetoderna själva 

eller ta stöd i detta arbete av konsulter. I den undersökta myndigheten pågår ett arbete med att 

ta fram en rekryteringsprocess från kravprofilens utarbetande till anställningsbeslut med hjälp 

av en konsult. När undersökningen genomfördes uppgav rekryterarna att de endast i 

undantagsfall använde andra mätmetoder utöver anställningsintervju och referenstagning. 

 

2.3.3 HUR BEDÖMER MAN VILKA PERSONLIGA EGENSKAPER SOM ÄR RELEVANTA FÖR TJÄNSTEN? 

Vilka personliga egenskaper som är relevanta för en viss tjänst ska analyseras i arbetet med att 

ta fram kravspecifikationen för den aktuella tjänsten. I bästa fall är kravspecifikationen hel-

täckande och innehåller de krav man ställer på den person man söker för befattningen. Man 

kan i kravspecifikationen skilja på krav på utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, 

intresse och utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar och övriga krav (Lindelöw 

2008, s. 72). De personliga egenskaperna får främst betydelse inom ramen för bedömning av 

de sökandes kompetenser.  

 

Lindelöws (2008, s. 238-241) förslag till kompetensmodell delar upp de olika egenskaperna i 

personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor, och intellektuella färdigheter 

enligt vad som framgår i tabell 1.  

 

Tabell 1: Lindelöws (2008, s. 238-241) förslag till innehåll i kompetensmodell. 

PERSONLIGA    

FÖRMÅGOR 
SOCIALA      

FÄRDIGHETER 
LEDARSKAPS-
FÖRMÅGOR 

INTELLEKTUELLA 

FÄRDIGHETER 
Personlig mognad 
Integritet 
Självständighet 
Initiativtagande 
Självgående 
Flexibel 
Stabil 
Prestations-orienterad 
Energisk 
Uthållig 

Samarbetsförmåga 
Relationsskapande 
Empatisk förmåga 
Muntlig kommunikation 
Lojal 
Serviceinriktad 
Övertygande 
Kulturell medvetenhet 
 

Ledarskap 
Tydlig 
Ekonomisk medvetenhet 
Strategisk 
Omdöme 
Beslutsam 

Strukturerad 
Kvalitetsmedveten 
Kreativ 
Specialistkunskap 
Problemlösande 
analysförmåga 
Numerisk analytisk 
förmåga 
Språklig analytisk 
förmåga 

 

Lindelöw (a a) har identifierat följande modell med komponenter som är nödvändiga för att 

kunna mäta komptens på ett sätt som inte är godtyckligt. En första komponent är att tillskapa 

en gemensam begreppsanvändning i organisationen så att alla som deltar i rekryteringsarbetet 

har förutsättningar att kommunicera. Den andra nödvändiga komponenten är att samtliga 

deltagare i rekryteringsgruppen deltar genom hela arbetet med kompetensmodellen. Därefter 

följer den tredje nödvändiga komponenten som innebär själva genomförandet; ett strukturerat 

arbete med kompetensmodellen i syfte att ta fram krav. I detta moment går inledningsvis alla i 

rekryteringsgruppen på egen hand igenom kompetensmodellen och väljer ut de färdigheter 

och förhållningssätt som är avgörande respektive önskvärda. Därefter görs en gemensam 

genomgång och prioritering efter en sammanvägning av det som varje deltagare individuellt 
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tagit fram inledningsvis. Slutligen testar gruppen gemensamt de slutsatser man kommit till. 

Detta test kan genomföras på olika sätt för att ta reda på vilka egenskaper som har vilken 

betydelse i olika händelser. En metod för att testa egenskaperna är den så kallade CI-metoden. 

Med denna metod identifierar man avgörande händelser som bidragit till att man missat eller 

nått de mål som gäller för organisationen. Händelserna beskrivs utifrån förutsättningarna, 

agerandet och resultatet. Sedan sammanställs vilka egenskaper som lett till att man missat 

målet respektive vilka egenskaper som lett till att man nått målet. (Lindelöw 2008, s. 79-81 

och 242-243).  

2.4 KOMPETENSBASERAD REKRYTERING I MYNDIGHET 

Hur förhåller sig då Lindelöws (2008) kompetensbaserade rekryteringsmodell till 4 § LOA? 

Det är Statens Överklagandenämnd som prövar överklagade anställningsbeslut. Arbetsgivar-

verket menar att Statens Överklagandenämnd vid prövningen av överklagade anställnings-

beslut har tillmätt personlig lämplighet en förhållandevis begränsad betydelse, eftersom den 

personliga lämpligheten är ofta är väsentligt för en sökandens förmåga att kunna utföra 

aktuella arbetsuppgifter (Arbetsgivarverket 2013, s. 74). I detta sammanhang bör det nämnas 

att även Arbetsdomstolen (AD) prövar innebörden av personlig lämplighet genom de mål om 

diskriminering som överklagas till AD. Av AD:s praxis kan följande avgöranden ge ytterlig-

are vägledning i hur rekryteringsärenden ska hanteras i myndigheter. 

 

Av domskälen i AD 2010:91framgår att meritvärdering avseende den personliga lämpligheten 

måste genomföras på ett objektivt sätt. Den bedömning som gjorts måste gå att förklara för en 

utomstående och denna ska kunna förstå hur man bedömt lämpligheten. Vidare gäller att man 

vid rekrytering inte får ta hänsyn till ”löst grundade uppgifter” när det gäller den personliga 

lämpligheten. Vad domstolen yttrar om bedömning av personlig lämplighet har stor betydelse 

för hur rekryteringsprocessen bör utformas. 

 

Det normala sättet att inhämta uppgifter om en sökandes personliga 

lämplighet bör rimligen vara genom kontakt med referenser i form av 

tidigare arbetsgivare och andra med relevant personlig kännedom om 

sökanden. Vidare bör arbetsgivarens egna iakttagelser vid en eventuell 

anställningsintervju vara av stor betydelse.(AD 2010:91, s. 15) 

 

Domstolens uttalande innebär att man inte kan avfärda en sökande baserat på att denne inte är 

lämplig utan att denne har kallats till intervju eller efter kontakt med referenser. I många fall 

kontaktas referenser i ett senare skede i processen, varför domstolens uttalande innebär att den 

personliga lämpligheten får bedömas först vid en intervju. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en kompetensbaserad rekryteringsmodell kan 

användas för offentliga anställningar under följande förutsättningar: 

- Kravspecifikationen är kvalitetssäkrad och utgår ifrån vad som krävs för 

den aktuella tjänsten och innehåller de egenskaper som omfattas av 4 § 

LOA. 



13 
 

- Meritvärderingen sker objektivt och öppet baserat på kravspecifikationen 

(och annonsen). 

- Processen samt uppgifterna som meritvärderingen bygger på är tydliga och 

dokumenterade. 

- Ingen sökande utesluts på grund av bristande personlig lämplighet utan att 

denne har kallats till intervju. 

2.5  SAMMANFATTNING 

Det juridiska perspektivet avgör vad som överhuvudtaget får tillmätas betydelse vid anställ-

ning. Det socialpsykologiska perspektivet sätter upp begränsningar i vad som kan tillmätas 

betydelse. Rekryterarens perspektiv handlar om att i det begränsade utrymme som finns hitta 

metoder för hur man mäter det som får mätas och därmed gör en ”lyckad rekrytering”. Denna 

utgångspunkt sammanfattas i figur 1.  

 

Figur 1: Vad kan man och vad får man mäta vid offentlig anställning. 

Syftet med LOA är inte att peka ut exakt vilka egenskaper som är av betydelse för statlig 

tjänst, utan snarare att säkerställa att rekryteringen sker på objektiva grunder. Genom att 

rekrytering sker på objektiva grunder utgår lagstiftaren ifrån att man tillsätter den person som 

är bäst lämpad för tjänsten (Andersson et al. 2004, s. 148). Frågan är om rekryteringsstrategier 

som utvecklats framförallt utifrån de förutsättningar som råder i privat sektor går att använda 

rakt av i en statlig myndighet? LOA bygger på att en rangordning av de sökande utifrån 

förtjänst och skicklighet för den aktuella tjänsten upprättas och att den första på listan erbjuds 

jobbet. Inom privat sektor kan man på ett annat sätt avvika från denna beslutsmodell av andra 

skäl, t.ex. att man vill skapa en viss kultur på arbetsplatsen som gör att egenskaper som 

förvisso inte är relevanta för vilket resultat den anställde kommer att göra i tjänsten ändå 

beaktas och värderas högre än andra egenskaper. Sådana egenskaper kan vara förekomsten av 

ett visst fritidsintresse, att en person lever upp till en viss image som företaget ifråga vill 

skapa eller liknande. Såväl vid offentlig som vid icke-offentlig anställning gäller att 

diskrimineringslagstiftningen måste följas. Skillnaden är att man vid icke-offentlig anställning 
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inte är bunden till att endast beakta sakliga grunder vid anställningsbeslutet så länge ingen 

diskriminering sker. 

  

Det finns inga särskilt utvecklade rekryteringsstrategier som är anpassade efter de förut-

sättningar som gäller offentlig anställning på grund av 4 § LOA ändå kan användas av statliga 

myndigheter är ja. En väl utvecklad rekryteringsmodell medför inte bara att meritvärderingen 

kan kvalitetssäkras mot 4 § LOA, det underlättar även för myndigheterna att kunna bedöma 

vilka egenskaper som faktiskt är relevanta att överhuvudtaget ingå i meritvärderingen genom 

den kravspecifikation som arbetas fram och som också ska framgå av annonsen. Just eftersom 

mätningar av personliga egenskaper är förenat med de utmaningar som redogjorts för ovan, 

framförallt avseende bristande validitet, måste myndigheterna med hög medvetenhet anta en 

rekryteringsstrategi som möjliggör för myndigheten att vid varje rekrytering ska kunna ta 

fram motiverade kravspecifikationer samt välja ut och använda sig av ändamålsenliga 

kombinationer av mätmetoder. På detta sätt ökar man inte bara chanserna att genomföra en 

lyckad rekrytering, man minskar även riskerna för att beslut ändras vid en eventuell över-

prövning. 
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3 METOD 

 

För att svara på de frågeställningar som har ställts upp i denna uppsats har jag valt att under-

söka dokumentation samt genomföra en gruppintervju/fokusgrupp. I detta metodavsnitt 

kommer jag att redogöra för metodval, genomförande, analys, etiska frågor samt diskutera 

undersökningens kvalitet. 

3.1  METODVAL 

Jag har valt att inleda min undersökning med att analysera beslut som Statens 

Överklagandenämnd har fattat under 2012 och där den klagande fått bifall på sin ansökan om 

överprövning. Vidare har jag undersökt de ärenden som den aktuella myndigheten har haft 

hos Statens Överklagandenämnd under 2012. Syftet med denna del i undersökningen är dels 

att ta reda på vad överklagandenämnden tillmät betydelse när de ändrar myndigheternas 

anställningsbeslut, dels att ta reda på hur myndighetens tillämpning av 4 § LOA faktiskt 

förhåller sig till de, slutliga, bedömningar som överklagandenämnden gjort, samt att använda 

dessa ärende som utgångspunkt för diskussionen i fokusgruppen. Undersökningen har legat 

till grund för gruppintervjun/fokusgruppsundersökningen genom att de ämnen som kommer 

diskuteras är de gränsdragningar som gäller generellt samt hur myndigheten förhåller sig till 

de gränsdragningar som gäller och som har varit föremål för prövning i myndighetens fall.  

 

Jag har valt en kvalitativ metod eftersom jag bedömer att det inte går att bearbeta fråge-

ställningarna i kvantitativa frågor. Jag har valt att genomföra gruppintervjuer/fokusgrupp dels 

för att det är gruppens sammanvägda erfarenheter som är relevanta, men framförallt för att 

kunna analysera de diskussioner som uppstår mellan olika gruppdeltagare (Bryman 2001, s. 

335; Bloor et al. 2001, 58). Även om man kan dra vissa generella slutsatser om tillämpningen 

av 4 § LOA och hur man mäter och bedömer personliga egenskaper så är det omständigheter-

na i det enskilda fallet som är avgörande för utfallet. Därför har jag bedömt att man behöver 

diskutera erfarenheter och upplevelser samlat för att få en övergripande bild. 

3.2 GENOMFÖRANDE DEL 1 - UNDERSÖKNING AV ÖVERPRÖVADE 

ANSTÄLLNINGSÄRENDEN 

För att undersöka vilken betydelse myndigheterna har tillmätt personliga egenskaper vid an-

ställningar kommer jag att studera de beslut som Statens Överprövningsnämnd har fattat 

under 2012 och där ansökan om överprövning har vunnit bifall. Anledningen att jag granskar 

bifallen är att dessa beslut är motiverade på ett sätt som möjliggör analys. Denna studie 

kommer att göras mot bakgrund av den teoretiska referensramen och resultatet ska ge svar på 

den första frågeställningen i denna uppsats. Undersökningen görs i denna del genom studier 

av dokument. Dokumentationen består av överklagandenämndens beslut.  

 

Vidare har jag valt att undersöka de överprövade ärenden där den myndighet som under-

sökningen genomförts hos är part.  
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Gruppintervjun/sessionen med fokusgruppen bestod av tre delar och kan bäst sammanfattas 

enligt nedan. 

 

Del 1 Presentation  Juridiska begränsningar genom 4 § 

LOA samt faktiska begräsningar i vad 

vi överhuvudtaget kan mäta och 

bedöma 

 

Del 2 Fri diskussion med 

eventuella styrande frågor 

 

Se intervjuguide 

Del 3  Frågor enligt 

intervjuguide 

Se intervjuguide 

  

Delarna 2-3 hanterades inte kronologiskt utan uppdelningen ska snarare ses som tematiska be-

ståndsdelar. Presentationen syftade till att koppla samman den första delen av undersökningen 

med gruppintervjun och ge fokusgruppen underlag för den efterföljande diskussionen som var 

central för hela undersökningen. Intervjuguiden utarbetades allteftersom vad som framkom 

vid undersökningen av dokument. Den slutliga intervjuguiden framgår av bilaga 1 och de pre-

sentationer jag använt mig av framgår av bilaga 2. 

3.3 GENOMFÖRANDE DEL 2 - GRUPPINTERVJU/FOKUSGRUPP 

För att undersöka hur myndigheterna upplever den faktiska betydelsen av personlig lämplig-

het för utövande av tjänsten och om de upplever att möjligheterna att tillmäta personlig 

lämplighet betydelse vid anställningar borde blir större har jag genomfört en gruppintervju/ 

fokusgrupp med anställda vid personalenheten på den aktuella myndigheten. Personalenheten 

arbetar centralt med rekryteringsfrågor endera genom att själva ansvara för rekryteringen eller 

genom att vara det centrala stödet till chefer som rekryterar. 

 

Det är omdebatterat huruvida det påverkar undersökningens kvalitet till det sämre om man 

använder sig av befintliga gruppsammansättningar när man genomför fokusgrupper (Bryman 

2001, s 333). Jag har ändå valt att använda en befintlig grupp på grund av att det är de gemen-

samma erfarenheterna jag vill undersöka, inte främst enskilda individers upplevelser. Genom 

att sätta samman fokusgruppen på detta sätt tror jag att det är lättare att diskutera ärendena 

eftersom alla är insatta i myndighetens rekryteringsmodell och har samtliga genomfört 

rekryteringar enligt denna. Ämnet som sådant har alltså varit avgörande för hur jag har gjort 

mitt val.  

 

Undersökningen har inslag av såväl fokusgrupp som sedvanlig kvalitativ forskningsintervju. 

Skillnaden är att istället för att vara ställa frågor har jag tagit mig rollen att ge underlag för en 

diskussion mellan deltagarna. Jag har dock valt att ha ett visst inslag av sedvanlig kvalitativ 

intervju för vissa särskilda frågor, om dessa inte besvaras i den fria diskussionen. Fokus-

gruppen kommer att genomföras med stöd av en intervjuguide och hela sessionen kommer att 
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spelas in. De delar av sessionen som utgörs av mer sedvanlig intervju kommer att ha en 

mycket låg grad av strukturering (Patel & Davidsson 2003, s. 78). Det är alltså inte nöd-

vändigt att alla frågor ställs i en viss ordning. Guiden syftar endast till att utgöra ett stöd för 

mig att kontrollera att alla frågor tagits upp under endera den fria diskussionen eller som svar 

på en riktad fråga. Jag bedömde att fokusgruppen skulle spelas in och jag angav därför att det 

är en förutsättning för undersökningen (Bloor et al. 2001, s. 59). Genom att informera om 

detta i förväg gav jag deltagarna möjlighet att tacka nej till att delta. När undersökningen 

skulle genomföras kom de största delarna av intervjun inte in på inspelningen på grund av 

tekniskt fel, mer om detta nedan. 

 

Metoden som sådan kräver en väl genomarbetad presentation som inledning till samtalet med 

fokusgruppen. Detta gjorde att jag valde att göra hela undersökningen av dokumenten innan 

undersökningen med fokusgruppen. Resultatet av den första delen av undersökningen var 

därför helt klar och delresultatet presenterades vid sessionen med fokusgruppen. Jag hoppades 

på att vinna deltagarnas förtroende genom att också vara väl insatt i den teoretiska referens-

ramen, men även genom att vara tydlig kring syftet med undersökningen samt utöver detta 

informera och agera i enlighet med de forskningsetiska principer som gäller, se nedan.  

 

Inför sessionen med fokusgruppen har jag vänt mig till personlenheten och bett att få skicka 

information om undersökningen och hur intervjuerna ska gå till, enligt de forskningsetiska 

principerna. Därefter bokade vi in en tid för sessionen. Samtliga vid personalenheten utom 

chefen tillfrågades om de ville delta. Anledningen att jag valde att inte bjuda in enhetschefen 

var att jag inte ville att chefens närvaro skulle påverka diskussionen. Fyra stycken valde att 

delta. Två deltagare fick förhinder efter att de tackat ja till att delta. Samtliga deltagare arbetar 

med rekryteringsfrågor. Jag har genomfört sessionen med fokusgruppen på plats i myndighet-

ens lokaler.  

3.4 ANALYS 

I den första delen av undersökningen har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys (Bryman 

2002, s. 368). Genom att i förväg fastställa att samtliga teman i materialet som söktes avsåg 

kategorin Hur Statens överklagandenämnd tillmäter personliga egenskaper betydelse. Två 

teman, eller egentligen två olika typsituationer, kunde tidigt identifieras vartefter jag 

sammanställde de omständigheter som förekom i de analyserade ärendena och drog slutsatser 

utifrån vad de hade gemensamt respektive vad som skiljde dem åt. 

 

I nästa del i undersökningen genomfördes en fokusgrupp eller gruppintervju. Bloor et al. 

(2001) menar att användningen av fokusgrupper ställer särskilda krav på analysen jämfört 

med intervjuer eftersom det handlar om att samla in data i grupp. Jag har därför beaktat 

följande. 

 

Eftersom inspelningsverktyget gick sönder under själva fokusgruppen utan att jag lade märke 

till det fanns ingen inspelning att transkribera. Jag gjorde bedömningen att mina anteckningar 
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var tillräckligt utförliga för att jag skulle kunna genomföra analysen på detta material. Jag 

valde att inte göra om fokusgruppen eftersom det är resonemanget i fokusgruppen som utgör 

mycket av det relevanta materialet. Eftersom en stor del av analysen görs i själva fokusgrupp-

en skulle detta gå förlorat om undersökningen gjordes om. Jag valde slutligen att använda 

mina anteckningar som underlag för den slutliga analysen. Eftersom jag upptäckte att 

inspelningen inte var fullständig skrev jag rent mina anteckningar och reflektioner från den 

analys som jag kunde göra vid själva undersökningstillfället samma dag. Jag har därefter 

hanterat mina bearbetade anteckningar som ett transkriberat material med vissa anpassningar. 

 

För själva analysen har jag använt mig av en metod som bygger på tematisering och tolkning 

om vartannat enligt följande. Inledningsvis har det nedtecknade materialet tematiseras på en 

övergripande nivå (Bloor et al. 2001, s. 63). Eftersom jag ledde fokusgruppen och har gjort 

anteckningarna själv har denna tematisering till viss del skett redan under datainsamlingen. 

De preliminära teman som framträdde under processen har utgjort en första mall för tema-

tiseringen. Jag har sedan tagit de preliminära temana och färgkodat texten med en färg för 

varje tema. Sedan har jag klippt ut texterna och sorterat dem i respektive tema. Texterna 

klistrades in i krononologisk ordning under temana. Efter sorteringen utifrån tema tog jag bort 

bakgrundsfärgen eftersom denna kodning ej längre var nödvändig. Kvar var då färgkodningen 

utifrån vem som sagt vad. Varje omarbetning av dokumentet sparades så att jag närsomhelst 

kunde gå tillbaka och gör om ett tidigare steg. När det preliminära indelningen i teman var 

klar gjorde jag om samma process i varje deltema i syfte att skapa underteman till varje tema. 

När preliminära teman inklusive underteman tagits fram jämfördes alla underteman med 

varandra för att se om temana skulle ändras, sorteras om eller texter skulle inordnas under 

flera teman. Samma text kan förekomma under flera teman och underteman. Tolkningen har 

skett samtidigt som arbetet med tematisering. Eftersom tematiseringen kan ändras på grund av 

tolkningen är det är levande dokument genom hela processen (Bloor et al. 2001, s. 63). De 

slutliga temana och undertemana samt tolkningen av deltagarnas uttalanden framgår i avsnitt-

et resultat och analys. Jag har bett deltagarna i fokusgruppen att läsa materialet och bekräfta 

att mina anteckningar stämmer med hur de upplevde fokusgruppen och dess innehåll för att 

ytterligare kvalitetssäkra underlaget. 

3.5  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ställer fyra 

obligatoriska krav på forskningen. Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som berörs av uppstasen, i förevarande 

fall deltagarna i fokusgruppen, ska informeras om undersökningens syfte. Informationen som 

ska ges ska vara all information som kan påverka deltagarnas vilja att delta i undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagande i undersökningen bygger på frivillighet. Konfidential-

itetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet samt att uppgifter om 

deltagarna hanteras därefter. I förevarande fall innebär detta även att myndigheten ifråga ska 

hanteras konfidentiellt eftersom deltagarna annars skulle gå att identifiera. Nyttjandekravet 

innebär att materialet som avser enskilda får användas för det undersökningens syfte 
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(Vetenskapsrådet 2002). Till dessa krav tillkommer rekommendationer som inte är obliga-

toriska, men som jag avser att följa eftersom innebörden av att följa rekommendationerna inte 

bedöms påverka innehållet eller kvaliteten på undersökningen. 

 

Jag har inför, under och efter undersökningen agerat på följande sätt. Inför intervjutillfället 

skickade jag per e-post information om hur intervjun skulle gå till, vad som var dess syfte 

samt hur materialet kommer att användas, se bilaga 3. Anmälan till och deltagandet i fokus-

gruppen var frivilligt och jag upplyste särskilt om att man får avbryta deltagandet under 

intervjutillfället eller när man så önskar. 

 

I den slutliga uppsatsen har jag har valt att inte redovisa myndighetens namn. Jag har inte 

heller beskrivit myndighetens verksamhet eller motsvarande. Anledningen till detta är att 

verksamhetens art inte är relevant för frågeställningarna. I viss mån har olika tjänster inom 

myndigheten beskrivits eftersom det är relevant för frågeställningarna. Föredelen med att 

myndighetens namn och verksamhet inte är relevant för denna uppsats är att jag utan att det 

påverkar undersökningen kan hantera uppgifterna konfidentiellt. Eftersom jag har valt att följa 

de forskningsetiska rekommendationerna har jag gett deltagarna i fokusgruppen möjlighet att 

ta del av uppsatsen innan den slutligen lämnas in för publicering.  

 

De ärenden som jag begärt ut från Statens Överklagandenämnd och den aktuella myndigheten 

är allmänna handlingar. Även den färdigställda uppsatsen kommer att utgöra allmän handling. 

Eftersom jag inte kan begränsa spridningen har jag att upplyst särskilt om detta inför grupp-

intervjun/fokusgruppen. När uppsatsen är färdigställd kommer jag att förstöra allt material 

från datainsamlingen. 

3.6  UNDERSÖKNINGENS KVALITET 

Med undersökningens kvalitet menas i denna uppsats resultatets tillförlitlighet och giltighet. 

Hög tillförlitlighet vid kvalitativa undersökningar uppnås genom att intervjupersonen eller 

analysen av vad intervjupersonen uppgett inte påverkas av annat än det som avses att under-

sökas, t.ex. genom omedvetet ledande frågor eller liknande. Enklare uttryckt ska intervju-

personen, vid hög tillförlitlighet, uppge samma svar vid ett senare tillfälle, med en annan 

intervjuare, på en annan plats. Giltigheten handlar mer om metoden och om man med denna 

har lyckats undersöka det man faktiskt avsett att undersöka. Giltigheten äventyras t.ex. om 

man inte använder samma begrepp som den man intervjuar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 262 

ff)  

 

För att få så hög kvalitet på undersökningen som möjligt i övriga delar har jag strävat efter att 

vara tydlig med beskrivningen av själva tillvägagångssättet. Jag har tyvärr inte kunnat 

använda mig av citat på samma sätt som om jag hade haft en komplett transkribering att utgå 

ifrån, men jag har ändå redogjort för tillvägagångssättet i så hög grad som möjligt för att 

läsaren ska kunna göra sin egen bedömning av analysens kvalitet, så kallad kommunikativ 

validitet. Till viss del har det också skett en triangulering genom att deltagarna i fokusgruppen 



20 
 

har utformat yttranden i de ärenden jag undersökt inför sessionen med fokusgruppen (Patel & 

Davidsson 2003, s. 104).  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på intervjun är det som avgör kvaliteten på 

den efterföljande analysen. De har mot bakgrund av detta tagit fram sex kvalitetskriterier för 

en halvstrukturerad intervju och jag tog fasta på tre av dessa kriterier när jag utformade 

intervjuguiden och förberedde mig i övrigt för intervjun/fokusgruppen. 

 

- Intervjun kan tolkas redan under själva intervjun. 

- Intervjuaren kan verifiera sina tolkningar redan under intervjun. 

- Intervjun behöver inte förklaras (Kvale & Brinkmann 2009, s. 180). 

 

Med tydliga frågeställningar som går som en röd tråd genom intervjuguiden och genom att 

vara väl insatt med fokus på vad som faktiskt sägs under intervjun/sessionen med fokusgrupp-

en har jag försökt förbättra kvaliteten på själva intervjun. 

 

En annan aspekt som jag har valt att ta upp är risken för att undersökningens kvalitet påverkas 

av grupptänkande. Grupptänkande är ett fenomen kan uppstå i en arbetsgrupp som har arbetat 

tillsammans under en längre tid och kan få negativa effekter på gruppens förmåga att fatta 

relevanta beslut. En effekt av grupptänkande är att gruppen ignorerar sådant som strider mot 

gruppens uppfattningar. Kännedom om fenomenet i själva gruppen är viktigt just i syfte att 

motverka dess uppkomst (Angelöw & Jonsson 2000, s. 148 f). I det här fallet borde risken för 

påverkan av grupptänkande vara större eftersom gruppens tidigare bedömningar och beskriv-

ningar till viss del utgör underlaget för diskussionen. Jag har bedömt att grupptänkande i det 

här fallet är lättare att hantera i just en fokusgrupp jämfört med individuella intervjuer efter-

som jag som intervjuledare kan identifiera och ifrågasätta de områden som inte blir föremål 

för diskussion, men som kanske borde bli det (Bryman 2001, s. 331). I individuella intervjuer 

kan dessa områden inte upptäckas förrän samtliga intervjuer är genomförda, vilket försvårar 

analysen av denna fråga.  

3.7 METODDISKUSSION 

Jag har under arbetet med denna uppsats ett flertal gånger gjort ändringar i metodvalet allt-

eftersom att jag upptäckt att svaret på frågeställningarna bäst undersöks på annat sätt än vad 

jag först insett. Det slutliga metodvalet, en kvalitativ undersökning av överklagade ärenden i 

kombination med en fokusgrupp gav ett mycket bra underlag. Brister i utförandet är att jag 

inte använde två inspelningsverktyg under fokusgruppen. Detta har givetvis påverkat 

tillvägagångssättet, men jag har ändå bedömt att kombinationen med att jag också genomfört 

en undersökning av överklagade ärenden, samt att innehållet i själva fokusgruppen hade så 

hög kvalitet i sig, gör att resultatet har erforderlig kvalitet. 
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4 ANALYS OCH RESULTAT 

 

4.1  MYNDIGHETENS REKRYTERINGSMETOD 

I yttranden till Statens Överklagandenämnd beskriver myndigheten sin rekryteringsprocess. 

Även om processen som sådan inte går att överpröva har man ändå valt att beskriva hur man 

har kommit fram till anställningsbeslutet. I dessa yttranden framkommer att myndighetens 

rekryteringsprocess har inletts med annonsering av tjänsten med angivande av kravprofil. 

Efter en urvalsbedömning utifrån kravprofilen genomförs intervjuer och referenstagning. 

Därefter fattas anställningsbeslut som publiceras och anger hur beslutet kan överklagas. 

4.2  ANALYS AV ÄRENDEN HOS STATENS ÖVERPRÖVNINGSNÄMND DÄR SÖKANDEN 

VUNNIT BIFALL 

Undersökningen avser samtliga beslut av Statens Överklagandenämnd under 2012 där den 

sökanden vunnit bifall. Av 1 212 ärenden har 11 vunnit bifall under 2012. Året innan vann 12 

ärenden av 1 065 bifall. Andelen ärenden där sökanden vunnit bifall uppgår till mindre än 1 

procent avseende 2012 och strax över 1 procent avseende 2011. Dessa siffror kan jämföras 

med andelen JO-ärenden som lett till kritik av alla anmälningar. Jämförelsen är intressant 

eftersom såväl JO-anmälningar som överklaganden av anställningsbeslut har en krets av 

anmälnings- eller överklagandeberättigade i och med att vem som helst kan söka anställning i 

staten respektive anmäla en myndighet till JO för granskning. Av alla ärenden som inkom till 

JO under verksamhetsåret 1 juli 2011 – 30 juni 2012 ledde 10 procent till kritik. Av samtliga 

anmälningar var det bara 13 procent som ledde till fullständig utredning, så av de 13 procent 

av ärendena var det hela 10 procentenheter som ledde till kritik, alltså nästan 75 procent (JO 

2012). Hursomhelst måste slutsatsen ändå vara att det är mycket få ärenden hos Statens 

överklagandenämnd som leder till att sökanden vinner bifall. De undersökta ärendena har 

avslagits av olika skäl som kan tematiseras enligt följande. 

 

Den klagande uppfyller ett formellt krav som den anställde inte uppfyller 

 

Av de undersökta ärendena är det åtta ärenden där överklagandenämnden finner att den som 

erhållit tjänsten inte uppfyller de formella krav som uppställts för tjänsten, samt att den 

klagande uppfyller de formella kraven, varför den sökande i samtliga fall bedömdes 

skickligare än den som anställts. Av detta skäl undanröjdes anställningsbesluten i dessa 

ärenden (SÖN beslut A12/0705, SÖN beslut A12/0406, SÖN beslut A12/0479-0491, SÖN 

beslut A12/0739, SÖN beslut A12/0889-0890, SÖN beslut A11/0970-0974 och SÖN beslut 

A12/0054). 

 

Överklagandenämndens beslutsmotivering i ett av ärendena öppnar upp för möjligheten att 

den anställde inte uppfyller samtliga formella krav så kan den ändå bli aktuell under 

förutsättning att andra sökanden som uppfyller kraven inte är lämpliga för anställningen. I det 
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aktuella ärendet uppfyllde inte den anställde kravet på relevant akademisk examen, vilket den 

klagande gjorde. Nämnden anförde att ”utifrån kravprofilen” är den klagande mer meriterad 

och prövar först därefter om det finns anledning till att av andra skäl att den klagande inte ska 

erhålla tjänsten. 

 

Nämnden anser vidare att vad Svenska institutet anfört beträffande [den 

klagandes] personliga egenskaper inte kan tillmätas sådan betydelse att 

[den klagande] inte skulle komma ifråga för anställningen. (SÖN beslut 

A12/0705, s. 2) 

 

Svenska institutet, som hade fattat det överklagade anställningsbeslutet, anförde i processen 

att den anställde skulle erhålla tjänsten på grund av sin erfarenhet och personliga lämplighet 

och att den klagande inte var bäst lämpad för tjänsten. 

 

I förevarande fall synliggör ärendet två saker. Dels vikten av att i förväg har gjort en korrekt 

bedömning av vad som är relevanta krav för tjänsten, dels att det finns möjlighet att tillmäta 

personliga egenskaper betydelse även i dessa fall, dock inte i viktning mellan två sökande 

utan enbart för att utesluta en i övrigt relevant sökande. Detta kan bäst sammanfattas enligt 

följande. För begriplighetens skull har jag utgått ifrån ett exempel där endast två sökande 

finns till en tjänst. 

 

När en sökande uppfyller alla formella krav och den andra inte gör det ska inte den personliga 

lämpligheten dem emellan bedömas. Istället ska en prövning göras om den som uppfyller 

kraven är olämplig. Om denne inte bedöms olämplig i sig ska denne erbjudas tjänsten även 

om den andra sökanden är mer lämplig. Observera att denna modell förutsätter att de 

personliga egenskaper som bedöms inte är uttryckta som ett skall-krav. 

 

Den klagande uppfyller meriterande kvalifikationer som den anställde inte uppfyller 

Av de undersökta ärendena är det två ärenden som avser situationer där den klagande och den 

anställde uppfyller skall-kraven, men att den klagande uppfyller meriterande kvalifikationer 

som den anställde inte uppfyller. I båda fallen är det i kombination med att den anställde har 

kortare arbetslivserfarenhet som överklagandenämnden gör bedömningen att den klagande är 

skickligare än den anställde. Överklagandenämnden uttalar i dessa ärenden inget om personlig 

lämplighet (SÖN beslut A12/0641-0642 och SÖN beslut A12/0123-0139). 

 

Noteras bör att överklagandenämnden i dessa ärenden använder begreppet ”krav som ställts 

upp i annonsen” istället för ”formella krav” när man konstaterar att den klagande och den 

anställde uppfyller skall-kraven.  
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Den klagande och den anställde uppfyller krav och kvalifikationer i olika grad 

 

I endast ett av fallen uppfyller den klagande och den anställde kraven och meriterande 

kvalifikationerna och föremålet för prövning avser den vikt myndigheten lagt vid de olika 

faktorerna. I ärendet hade den klagande längre erfarenhet av yrket än den anställde, vilket 

också myndigheten medgav. Överklagandenämnden prövar därefter huruvida det finns annat 

av betydelse för bedömningen av vem av den klagande och den anställde som är skickligast 

och anför följande. 

 

Det har inte framkommit något angående hans [den klagandes] personliga 

egenskaper som visaratt han inte skulle vara lämplig för anställning-

en.(SÖN beslut A12/0625, s. 3) 

 

Analysen av ovanstående ärende är att överklagandenämnden i första hand viktar det som är 

mätbart, i förevarande fall, antal års erfarenhet. Därefter prövar nämnden om det finns något 

avseende de personliga egenskaperna som utesluter att den som den första viktningen utpekar 

som skickligast inte är lämplig. Av Arbetsförmedlingens yttrande framgår att myndigheten 

som skäl till att inte kalla den klagande på intervju anfört vad som närmast borde likställas 

med ”magkänsla”. Arbetsförmedlingen anför i yttrandet att det inte kändes rätt att anställa den 

klagande eftersom han visade ett stort intresse för frågan om myndigheten kunde erbjuda en 

marknadsmässig lön eller ej. Trots att den klagande hade längre erfarenhet än den som 

anställdes kallades därför den klagande inte till intervju (Arbetsförmedlingens yttrande 2012, 

s. 1-2).  

 

Sammanfattningsvis kan man av överklagandenämndens beslut konstatera att bedömningen 

av vem som är skickligast ska ske enligt följande. För begriplighetens skull har jag utgått ifrån 

ett exempel där endast två sökande finns till en tjänst. 

1. Uppfyller båda sökandena de formella kraven?  

Om nej, gå till 3a. Om ja, gå vidare till nästa fråga. 

2. Uppfyller båda sökanden de meriterande kvalifikationerna?  

Om nej, gå till 3a. Om ja, gå vidare till nästa fråga. 

3. Uppfyller någon sökande 1-2 i högre grad än den andre? 

Om ja, gå till fråga 3a. Om nej, gå till fråga 3b. 

3a. Är den som uppfyller kraven (eller uppfyller kraven i högre grad) olämplig för 

anställningen? 

Om ja, gå till fråga 3b. Om nej, anställ denne. 

3b. Vem är mest lämplig för tjänsten?  

Anställ denne. 
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Denna modell har dock mycket begränsad generaliserbarhet eftersom den beskriver bedöm-

ningskedjan i endast två avgöranden samt att myndigheten i det aktuella avgörandet faktiskt 

inte anförde något om personliga egenskapers betydelse. 

 

Det som är besvärande i de undersökta besluten är att överklagandenämnden begrepps-

användning där nämnden i första hand prövar de formella kraven och i andra hand de 

meriterande kvalifikationerna. Möjligen beror denna begreppsanvändning på att myndigheter-

na inte använder sig av skall-krav som avser en viss personlig egenskap, som t.ex. i ledar-

egenskaper. En förklaring skulle kunna vara att man formulerar ett formellt krav som man 

bedömer visar på ledaregenskaper, som t.ex. arbetslivserfarenhet i en ledande position. 

Problemet med denna metod är att det faktiskt inte mäter ledaregenskaper. Kravet mäter 

endast om du haft en ledande roll eller inte, oavsett hur du faktiskt har hanterat denna roll.  

 

Mot bakgrund av att myndigheterna, i de fall överklagandenämnden ändrar de överklagade 

besluten, har avstått från att i själva kravprofilen redovisa vilka personliga egenskaper man 

avser att tillmäta betydelse finns det anledning att se över hur myndigheterna utarbetar och 

formulerar de skall-krav och meriterande kvalifikationer som ska gäller för en tjänst. 

 

Vad gäller den undersökta myndighetens överklagade anställningsbeslut under 2012 kan jag 

konstatera att myndigheten hade under 2012 totalt tre anställningsbeslut som överklagades till 

Statens överklagandenämnd. I samtliga fall fann Statens Överklagandenämnd att det inte var 

visat att den klagande är skickligare än den som erbjöds tjänsten och det fanns heller inga 

andra skäl att ändra myndighetens beslut. Samtliga överklaganden avslogs. Gemensamt för 

samtliga ärenden är att överklagandenämnden inte har motiverat avslagsbesluten. Detta 

innebär att myndighetens beslut, i alla fall i de fall som prövats, har visats uppfylla de krav 

som 4 § LOA ställer på myndigheten. 

4.3 ANALYS OCH RESULTAT AV FOKUSGRUPPEN/GRUPPINTERVJUN 

Efter bearbetning av underlaget och dess ingående teman har jag valt att presentera analysen 

och resultatet efter följande tematiska uppdelning; Begränsningar i 4 § LOA, Mätning av 

personliga egenskaper, samt Motiv till kvalitetssäkrad och förankrad rekryteringsprocess. 

 

4.3.1 BEGRÄNSNINGAR I 4 § LOA 

Fokusgruppen resonerade inledningsvis kring att de inte upplever att 4 § LOA innebär några 

begränsningar. Anledningen till att de inte upplever begränsningar är att 4 § LOA till sitt 

innehåll ger myndigheterna möjlighet att ta hänsyn till personliga egenskaper inom ramen för 

vad som avses med skicklighet. Det är snarare hur man mäter de aktuella egenskaperna och 

hur denna mätning kan överprövas av Statens Överklagandenämnd som innebär begränsning-

ar. 

 

Det är egentligen inte hur 4 § LOA är formulerad, eftersom personliga 

egenskaper omfattas utan hur man mäter dem.  
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Fokusgruppen bekräftar här vad som redogjorts för i den teoretiska referensramen, alltså att 4 

§ LOA inte utesluter att personliga egenskaper tillmäts betydelse vid offentlig anställning. De 

egenskaper som ingår i begreppet skicklighet anses dessutom, av fokusgruppen, tillräckliga. 

Fokusgruppen anförde vidare att trots att man inte upplever att innehållet i 4 § LOA begränsar 

deras möjligheter i rekryteringssituationerna, så har de fått intrycket att vid en prövning hos 

Statens Överklagandenämnd avseende 4 § LOA tas inte hänsyn till personliga egenskaper i 

någon större utsträckning. På fråga varför deras uppfattning av innehållet respektive 

tillämpningen av 4 § LOA skiljer sig åt så markant hänvisar en respondent till den information 

som Arbetsgivarverket har gett. På fråga om myndigheten någonsin har fått ett beslut ändrat 

av Statens Överklagandenämnd så har det skett någon enstaka gång för länge sedan. 

 

I rekryteringar beaktar fokusgruppen ständigt risken för överprövning och de upplever att det 

alltid finns en viss risk för överprövning vid varje rekrytering oavsett hur procesen och 

beslutet slutligen utformas. En reflektion som fokusgruppen gör är att överprövningarna 

normalt inte initieras av de sökande som skulle haft bäst utsikter till att få beslutet ändrat. 

Detta upplever fokusgruppen att det beror på att de mest processbenägna är de som inte skulle 

haft en chans till att få tjänsten på grund av att det är många fler som är mer skickliga.  

 

Det har hänt att fokusgruppen vid en rekrytering har hamnat i en situation där de vill göra en 

viss avvägning, men har avstått med hänsyn till risken för överprövning. Myndigheten har då 

valt att avbryta rekryteringen för att göra nödvändiga korrigeringar i kravprofilen. 

Fokusgruppen är enig om att det, förutom de fall när det saknas sökande eller när en tjänst 

avvecklas, uteslutande är så att rekryteringar som avbryts beror på att man i efterhand 

upptäcker att kravprofilen inte leder till att den som faktiskt är bäst lämpad för tjänsten 

faktiskt skulle vara den som vid en tillämpning av 4 § LOA, mot den aktuella kravprofilen, 

skulle erbjudas jobbet.   

 

En stor fördel som fokusgruppen uppger att de har är att det åtminstone finns möjlighet att 

avbryta rekryteringar närsomhelst under processen. Jämfört med t.ex. myndighetens beslut att 

avbryta upphandlingar som går att överklaga, går ett besluta att avbryta en rekrytering inte att 

överklaga. Fokusgruppen avrundade diskussionen med att konstatera att 4 § LOA inte 

behöver förändras.  

 

Fokusgruppen har alltså inga egentliga erfarenheter av att 4 § LOA skulle begränsa möjlighet-

erna att tillmäta personliga egenskaper betydelse vid rekrytering. Däremot har de en bild av 

att tillämpningen av 4 § LOA vid en eventuell överprövning är relativt begränsande som man 

kan tillskriva den information som Arbetsgivarverket gett (jmf. Arbetsgivarverket 2013, s. 

74). Den verkliga begränsningen verkar ligga i att utforma en relevant kravprofil. Det är i de 

fall som kravprofilen blir fel som myndigheten väljer att avbryta rekryteringen. Till fel i 

kravprofilen räknas de situationer där rekryterarna avstår från att göra en viss avvägning på 

grund av risken för att en överprövning av anställningsbeslutet. Skillnaden mellan en felaktig 
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och en korrekt utformad kravprofil kan närmast sammanfattas som skillnaden mellan figur 2 

och figur 3. I situationen som figur 2 beskriver står alltså myndigheten inför tre alternativ. 

 

1. Anställa den som uppfyller kravprofilen bäst 

2. Anställa den som faktiskt är skickligast 

3. Avbryta rekryteringen och omarbeta kravprofilen  

 

I alternativ 1 är risken att tjänsten inte tillsätts av den som är bäst lämpad rent faktiskt att 

utföra tjänsten och i det fallet, beroende på hur stor skillnad det är mellan den som anställs 

och den som hypotetiskt hade anställts vid en korrekt utförd kravprofil, att det kommer att 

kosta myndigheten i form av underprestation m.m. (Lindelöw 2008, s. 19). I alternativ 2 är 

risken att anställningsbeslutet överprövas vilket i sin tur kan leda till att det ursprungliga 

anställningsbeslutet undanröjs. I alternativ 3 kommer rekryteringen att dra ut på tiden med de 

kostnader det innebär att tjänsten inte tillsätts under denna period. 

  

 

Figur 2: Effekterna av en felaktigt utformad kravprofil. 

 

 
Figur 3: Effekten av en korrekt utformad kravprofil. 

 

 

4.3.2  MÄTNING AV PERSONLIGA EGENSKAPER 

Det finns ingen personlig egenskap som fokusgruppen upplever som mer eller mindre svår att 

tillmäta betydelse utifrån 4 § LOA, men samtliga deltagare instämmer i att kommunikativ 

förmåga och samarbetsförmåga är de generellt sett viktigaste personliga egenskaperna. 
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Fokusgruppen tog också upp att det sker en utveckling mot att personliga egenskaper får 

större och större betydelse för hur en anställd faktiskt utför en tjänst. En av deltagarna tog upp 

det faktum att det ligger ytterligare en utmaning i att man i mindre utsträckning kan i förväg 

konkretisera vilka personliga egenskaper som kan tänkas ha betydelse för tjänsten. Deltagaren 

menade att en viss uppgift kan vara beroende av olika egenskaper beroende på hur personen 

ifråga använder sig av dem. Fokusgruppen såg detta som ett potentiellt problem. 

 

Ovan har jag redogjort för effekterna av felaktigt utformade kravprofiler. Vad gäller oförutse-

bara personliga egenskapers betydelse är problemet ett annat. Att kravprofiler konkretiseras i 

syfte att uppfylla kravet på öppenhet och objektivitet föranleder visserligen till att man vet 

vad den rekryterande myndigheten avser beakta i rekryteringsprocessen, samtidigt som det 

hindrar den rekryterande myndigheten att öppna upp för att personliga egenskaper kan vara 

sammansatta på olika sätt och sammantaget uppnå den yrkesskicklighet som avses. Detta talar 

för att myndigheten kommer att få ett ökat behov av att ställa funktionskrav avseende de 

personliga egenskaperna och att det då inte spelar någon roll vilka egenskaper det är som 

leder till att man klarar funktionskravet, så länge kravet kan mätas. Enligt teorin om 

personlighetsdrag har människor en tendens att gruppera egenskaper det finns en risk att de 

egenskaper som kravprofilen anger inte är den som faktiskt har betydelse för tjänsten, utan att 

man har grupperat ihop egenskapen ”driven” med ”högpresterande” eller liknande (Angelöw 

& Jonsson 2000, s. 108). Denna gruppering kan vara en orsak till att myndigheten i efterhand 

upptäcker att kravprofilen har fel utformning. Det kan också vara skälet till att testmetoder 

som bland annat innehåller arbetsprover har högre validitet jämfört med andra mätmetoder 

(jmf. Schmidt & Hunter 1998). 

 

Vad gäller begränsningar i vilka egenskaper som är relevanta för tjänsten upplever 

fokusgruppen att myndigheten vid rekrytering är beroende av att respektive chef kan 

analysera vilka egenskaper som är relevanta. Rekryterarnas stöd blir då att erbjuda underlag 

till hur kravspecifikationen kan utarbetas, med beaktande av vad som faktiskt kan mätas och 

inte.  I arbetet med kravprofilen upplever fokusgruppen att de chefer som ansvarar för 

rekryteringen ibland tenderar att vilja rekrytera in ”likasinnade” snarare än att rekrytera in 

”nytänkande” eller ”kompletterande kompetenser” och det är svårt att ifrågasätta de krav som 

utgår ifrån att den nyanställde ska ”passa in” och ersätta dessa med krav som istället 

säkerställer kompetensförsörjningen på den aktuella enheten. Detta är ett typiskt exempel på 

grupptänkande men det är också ett grupptänkande som riskerar att förstärkas på grund av det 

fundamentala attributionsfelet (Angelöw & Jonsson 2000, s. 148 f och Lindelöw 2008, s. 

124). 

 

Vidare uppger fokusgruppen att de upplever att det är svårt att identifiera vilka ansökningar 

som innehåller felaktiga uppgifter eller som har ”bättrats på”. Det förekommer t.ex. att 

sökanden uppger att de haft större del i ett projekt än som faktiskt var fallet, eller att man 

endast varit delaktig i en utredning, men att man uppger att man ansvarat för densamma m.m. 

Dessa ”förbättringar” är svåra att upptäcka och fokusgruppen har också erfarenhet av att 
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referenser ibland ställer upp baserat på att de är vänner med den sökande, och inte i egenskap 

av tidigare medarbetare/chef till den sökande. En annan utmaning med att i processen kunna 

bedöma den sökandes lämplighet är de sökande som uppvisar psykopatiska drag. Även om 

det inte är vanligt förkommande så är det oerhört svårt att upptäcka eftersom detta drag ofta är 

kombinerat med en mycket god kommunikativ förmåga. Dessa exempel visar på hur rekryter-

are har praktisk erfarenhet av de begränsningar i bedömningsinstrument som forskare har 

kunnat säkerställa vetenskapligt (jmf. Granér 1994, s. 48, Jansen, König, Stadelmann & 

Kleinmann 2012, Roulin, Bangerter & Yerly 2011, Barrick, Patton & Haugland 2000, samt 

Lindelöw 2008, s 32 och 39). Detta ger stöd för Lindelöws (2003) inställning att rekryterare 

måste beakta de bakomliggande teorierna vid användning av olika mätmetoder vid rekrytering 

samt att man måste ha en förståelse för hur komplext det är att mäta människor samt en insikt 

i vad som inte går att mäta (Lindelöw 2003, s. 116). 

 

4.3.3 4 § LOA - MOTIV TILL EN KVALITETSSÄKRAD OCH FÖRANKRAD REKRYTERINGSPROCESS 

När det gäller de begränsningar som påverkar möjligheten att mäta personliga egenskaper 

upplever fokusgruppen att det kan vara svårt att få den chef som ansvarar för rekryteringen att 

göra arbetet med att ta fram en genomarbetad kravspecifikation. När kravspecifikationen inte 

är tillräckligt genomarbetad kan man hamna i en situation där man tvingas avbryta 

rekryteringen eftersom man inte har möjlighet att anställa den som passar bäst i den 

kravspecifikation som egentligen skulle ha formulerats. Fokusgruppen konstaterar att det är i 

just detta sammanhang som 4 § LOA är ett hinder eftersom en privat verksamhet i det läget 

kan kringgå kravspecifikationen och istället anställa den som faktiskt är bäst lämpad till 

tjänsten, utan hinder av att den annonserade kravspecifikationen blivit felaktigt utformad, 

under förutsättning att det finns en sådan sökande. Fokusgruppen konstaterar vidare att 4 § 

LOA innehåller både begränsningar och möjligheter för myndigheter. Vad som här 

konstaterats om den begränsning som gäller när man rekryterar mot en i förväg konstruerad 

kravspecifikation innebär också ett krav på myndigheten att ”tänka efter före”. På detta sätt 

fungerar 4 § LOA som ett sätt att tvinga chefer, och andra som är ansvariga för rekryteringar, 

in i den process som myndigheten har beslutat.  

 

När det gäller motiven till utformningen av den rekryteringsprocess myndigheten använder 

sig av uppger fokusgruppen att det främsta motivet är att öka kvaliteten på rekryterings-

processen utifrån ett verksamhetsperspektiv, men att 4 § LOA ständigt påminner om den 

objektivitet och noggrannhet i dokumentationen som måste hållas. 

 

Efter fokusgruppen framgår det tydligt att myndigheten inte har behov av ändrad lagstiftning. 

Det som behövs är dock en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och en förståelse i 

organisationen för vikten av en tydlig, objektiv, och relevant kravspecifikation och insikt om 

att kravspecifikationen binder myndigheten genom hela processen. Detta stämmer väl överens 

med de slutsatser jag gjort ovan avseende effekterna av 4 § LOA. 
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4.4 SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH RESULTAT 

Myndighetens rekryteringsprocess går inte att överklaga. Det är bara själva anställnings-

beslutet som är överklagbart. Indirekt kommer dock överprövningsprocessen att ställa krav på 

myndigheternas rekryteringsprocess genom de beviskrav som ställs upp. Meritvärderingen 

måste ske öppet, vilket också innefattar ett krav på begriplighet för den utomstående, samt 

dokumenteras. Om så inte sker kommer överklagandenämnden inte att fästa något avseende 

vid den aktuella ”skicklighets-faktorn” och de krav som är öppna och dokumenterande i sig 

själva, som t.ex. utbildning, körkort, längd på arbetslivserfarenhet kommer att tillmätas 

avgörande betydelse. Att många skicklighets-faktorer inte dokumenteras torde i sin tur ha sin 

orsak i svårigheterna att öppet redovisa en personlig egenskaps betydelse för tjänsten och hur 

denna har tillmäts betydelse. Om det inte går att öppet redovisa ligger det i sakens natur att 

det ej heller går att dokumentera. 

Fokusgruppen upplever att 4 § LOA inte innebär några materiella inskränkningar och ser 

fördelar med att det tvingar in chefer i arbetet med att utforma en korrekt kravprofil eftersom 

myndigheterna saknar möjlighet att rekrytera annan är den som är skickligast utifrån en 

prövning mot kravprofilen, inte skickligast i sig. 

Vidare är 4 § LOA inte det huvudsakliga skälet till att myndigheten arbetar med den 

rekryteringsprocess man gör, men att kravet på öppenhet och dokumentation som regleringen 

innebär måste beaktas i rekryteringsprocessen för att reducera risken för att myndighetens 

anställningsbeslut undanröjs efter en överprövning. De sammanfattade verkningarna av 4 § 

LOA framgår av figur 4. 

 

Figur 4: En sammanfattning av verkningarna av 4 § LOA  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

5.1 SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis besvarar jag frågeställningarna enligt följande. 

 

Hur stor betydelse får och kan myndigheterna tillmäta personliga egenskaper vid 

offentlig anställning? 

 

Personliga egenskaper är så kallade ”skicklighets-faktorer”. Det innebär att i bedömningen av 

skickligheten, som ska sättas främst vid rekryteringar, ingår t.ex. samarbetsförmåga, 

ledarskapsförmåga m.m. Myndigheterna får alltså tillmäta personliga egenskaper betydelse 

vid offentlig anställning. Av praxis från Statens överklagandenämnd framgår att personliga 

egenskaper får betydelse endera om de kommer till uttryck som ett krav eller meriterande 

kvalifikationer i annonsen, eller som en faktor i (den obligatoriska?) bedömningen om 

huruvida den som preliminärt bedömts vara skickligast inte är olämplig i sig för tjänsten.  

 

För att få ta hänsyn till personliga egenskaper som ett krav eller meriterande kvalifikation 

måste dock meritvärderingen vara öppen och begriplig samt dokumenteras. Eftersom det finns 

begränsningar i vad som överhuvudtaget kan mätas ligger begränsningen snarare i denna del. 

Begränsningarna beror på att personliga egenskaper är svårt att dels bedöma vad de har för 

betydelse för utövandet av tjänsten, dels mäta på ett sätt att man (öppet, objektivt och 

dokumenterat) kan avgöra om en sökande är skickligare än en annan. 

 

Hur upplever rekryterare vid en statlig myndighet begränsningarna i möjligheterna att 

tillmäta personliga egenskaper betydelse vid rekrytering? 

 

Rekryterna har en bild av att tillämpningen av 4 § LOA generellt innebär begränsningar i 

möjligheten att tillmäta personliga egenskaper betydelse, men konstaterar samtidigt att det 

inte är själva innehållet i 4 § LOA som medför begränsningar. 

 

Rekryterarna upplever att en stor begränsning ligger i att få chefer att utforma kravprofilen. 

Om kravprofilen inte innehåller det som man senare faktiskt vill tillmäta betydelse är risken 

att de måste avbryta rekryteringen och arbeta om kravprofilen.  

 

Ett problem som rekryterarna upplever som en orsak till att det inte är den skickligaste som 

erbjuds tjänsten är att sökande i vissa fall uppger felaktiga uppgifter samt att det händer att 

sökande vid intervjuer eller motsvarande konstruerar svar som inte är förenliga med hur 

sökanden egentligen tycker eller tänker. 
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Hur hanterar rekryterare vid en statlig myndighet dessa begränsningar?  

 

Rekryteringsprocessen ska framförallt säkerställa att den som faktiskt är skickligast ska 

erbjudas tjänsten. Som en följd av 4 § LOA blir kravprofilen central i rekryteringen eftersom 

det är där myndigheten beskriver vilka skicklighets-faktorer som är relevanta för en viss tjänst 

och mot dessa som bedömningen ska ske. Genom att säkerställa kvaliteten på kravprofilen 

och ha en öppen process som dokumenteras kommer man framförallt att anställa inte bara den 

som är faktiskt skickligast, utan även den som är skickligast enligt 4 § LOA. 

 

Slutligen kan också konstateras att rekryterarna inte upplever att någon ändring av 4 § LOA är 

påkallad. De tror att lösningen istället ligger i att ta fram och arbeta efter en rekryterings-

process som tar hanterar de begränsningar som finns i vad man kan mäta och inte.  

5.2  DISKUSSION 

Fokus för denna uppsats har varit 4 § LOA och dess effekter på myndigheternas rekrytering. 

Genom den teorigenomgång som har redovisats i kapitel 2 och undersökningarna vars resultat 

har redovisats i kapitel 4 och sammanfattats ovan har det blivit tydligare att fokus istället 

handlar om hur man mäter personliga egenskaper, men framförallt vilken insikt rekryterare 

och chefer har i vad som är möjligt att mäta. Relativt tidigt under fokusgruppen konstaterades 

att det inte de legala begränsningarna i 4 § LOA som är den egentliga begränsningen, utan 

snarare ligger begränsningarna i det socialpsykologiska perspektivet. Fokusgruppen uttryckte 

det på följande sätt. 

 

Det är egentligen inte hur 4 § LOA är formulerad, eftersom personliga 

egenskaper omfattas, utan hur man mäter dem.  

 

Rekryterare i myndigheter som omfattas av 4 § LOA står alltså i huvudsak inför samma 

utmaningar som rekryterare i privat sektor. Den huvudsakliga utmaningen är att tillskapa en 

rekryteringsprocess som resulterar i att den som faktiskt är skickligast också ska erbjudas 

tjänsten. För rekryterarna i myndigheterna tillkommer krav på öppenhet och dokumentation 

och risken för utdragna processer som kanske inte främst påverkar den slutliga utgången i 

anställningsärendet, men som riskerar att skapa en svår situation för den som anställts som 

hamnar i en vikariatliknande situation under den tid processen hos överklagandenämnden 

pågår. 

 

När det gäller det i inledningen citerade avsnittet från Arbetsgivarverkets skrift Att anställa 

måste detta uttalande ses i ljuset av hur myndigheterna faktiskt har hanterat behovet av att 

tillmäta personliga egenskaper betydelse vid rekrytering. Vad Arbetsgivarverket snarare 

skulle kunna tänkas uttrycka är att personliga egenskaper historiskt sett har tillmäts begränsad 

betydelse, men att detta snarare beror på bristerna i myndigheternas hantering och inte 

innehållet i 4 § LOA. 
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Om slutsatsen då är att det inte finns behov av att ändra eller upphäva 4 § LOA kan man 

istället ställa sig frågan om föremålet för överklagandenämndens prövning. Man skulle t.ex. 

kunna utreda huruvida en ändring av rättsverkan till att endast avse en möjlighet till skade-

stånd för den som rätteligen skulle ha erhållit tjänsten. En sådan lösning skulle givetvis göra 

det tryggare för den som anställts då själva anställningsbeslutet inte skulle överprövas. En 

sådan lösning är man sannolikt försiktig med då det finns vissa farhågor att andelen 

överprövningar skulle öka endast av det skäl att man ser en möjlighet till ersättning. Andelen 

klagoberättigade är i princip obegränsad eftersom vem som helst kan söka, få avslag och 

därefter överklaga myndighetens beslut. Ett annat skäl till att ifrågasätta beslutets 

rättsverkningar är att överklagandenämndens underlag är begränsat, dels till vad som är 

dokumenterat, men även till att avse endast de delar som den klagande har deltagit i. I många 

fall har den klagande inte kallats till intervju och då riskerar myndigheten att anställa en 

person som de facto inte har genomgått samma process som övriga sökanden. Med detta 

perspektiv skulle snarare en återförvisning till beslutsmyndigheten vara ett mer ändamåls-

enligt resultat av beslutet. På detta sätt skulle även den klagande, efter återförvisningen, kunna 

prövas mot de sökande som inte överklagandenämndens prövning omfattar idag. 

 

Slutligen vill jag sammanfatta andelen ändrade beslut. Andelen ändrade beslut uppgår till 

omkring 1 procent av alla överklagade beslut. Det måste sägas vara en anmärkningsvärd låg 

grad av ändrade beslut. Detta kan bero på att de som är processvilliga inte är samma personer 

som har varit ”nära” att erhålla tjänsten. Detta borde inte vara den enda förklaringen. Rimlig-

en borde den låga andelen tala för att myndigheterna hanterar 4 § LOA väl.  

Sammantaget kan man konstatera att 4 § LOA handlar mer om incitament för majoriteten av 

myndigheterna/ärendena och om överprövning för minoriteten av myndigheterna/ärendena. 

5.3  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det finns ett uppenbart behov av forskning kring hur man mäter egenskaper och dess betydel-

se för utförande av en viss tjänst. Utöver detta behov anser jag att det finns flera relevanta 

frågor dels av betydelse för rekryterande myndigeter, men även för framtida diskussioner om 

innehållet och tillämpningen av 4 § LOA och jag har, mot bakgrund av ovanstående 

diskussion, följande förslag till fortsatt forskning. 

 

Förslag 1: Användning av funktionsbeskrivningar avseende personliga egenskaper och dess 

förenlighet med tillämpningen av 4 § LOA. 

 

Förslag 2: Viktning i kravprofilen av ett skall-krav avseende en personlig egenskap tyngre än 

en formell merit och dess förenlighet med tillämpningen av 4 § LOA. 

 

Förslag 3: Återförvisning, ekonomiskt skadestånd eller nytt beslut – hur skulle alternativa 

beslutsmöjligheter för Statens Överklagandenämnd påverka myndigheternas rekrytering?  
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BILAGA 1: PRESENTATION FÖR FOKUSGRUPPEN 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 
 

 

FRÅGESTÄLLNING 
 

 

STYRANDE FRÅGOR SOM TILL FOKUSGRUPPEN 
INTERVJUFRÅGOR SOM SKA BESVARAS AV FOKUSGRUPPEN  

Hur upplever rekryterare vid 
en statlig myndighet 
begränsningarna i 
möjligheterna att tillmäta 
personliga egenskaper vid 
rekrytering? 

- Hur upplever ni begränsningarna i 4 § LOA? 
- Hur upplever ni begränsningarna i de faktiska möjligheterna 

att mäta personliga egenskaper?  
 

- Vad innebär 4 § LOA för er? 
- Är det någon särskild beståndsdel i begreppet personlig 

lämplighet som ni upplever mer betydelsefull än andra 
delar? 

- Är det någon särskild beståndsdel i begreppet personlig 
lämplighet som ni upplever som mer riskabel att ta 
hänsyn till med anledning av 4 § LOA? 

- Hur ser ni på de mätmetoder som står tillbuds vid 
rekryteringar? 

- Beskriv! 

Hur hanterar rekryterare vid 
en statlig myndighet dessa 
begränsningar? 

- Hur hanterar ni de begränsningar som finns vad gäller 
möjligheten att alls mäta personliga egenskaper? 

- Har de anställningsbeslut som överklagats till Statens 
överprövningsnämnd påverkat eller bekräftat er 
rekryteringsprocess?  

 

- Hur tar ni hänsyn till begränsningarna i er 
rekryteringsprocess? 

- Hur resonerar ni i det enskilda fallet kring avvägningar 
mellan de olika grunderna för tillsättning?  

- Har det hänt att ni vid en rekrytering har hamnat i en 
situation där ni vill göra en viss avvägning, men har 
avstått med hänsyn till rättsläget (Statens 
överprövningsnämnd)?  

- Vilka mätmetoder använder ni och varför?  
- Beskriv! 

 

Upplever rekryterare vid en 
statlig myndighet att de 
begränsningar som 4 § LOA 
innebär bör förändras? 

- Tycker ni att 4 § LOA bör förändras, varför? 
 

- Är det någon särskild beståndsdel i begreppet personlig 
lämplighet som ni upplever skulle få tillmätas större 
betydelse?  

- Finns det andra skäl att ändra 4 § LOA? 
- Beskriv! 

 



 
 

BILAGA 3: INFORMATION TILL DELTAGARNA I FOKUSGRUPPEN 
 

Hej! 

I mina studier på programmet Personal & Arbetsliv har det nu blivit dags för C-uppsats och jag vill med denna information bjuda in dig till att delta i den undersökning jag 

avser att genomföra. 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur de som deltar i en myndighets rekrytering uppleverden personliga lämplighetens betydelse för utövande av tjänsten och 

möjligheten för myndigheten att ta hänsyn till den personliga lämpligheten vid rekryteringar. Undersökningen kommer jag ett genomföra i grupp med personal som arbetar 

på er enhet som vill delta. Deltagande är helt frivilligt och man får när som helst avsluta sitt deltagande. Jag kommer behandla alla uppgifter om deltagarna och vilken 

myndighet undersökningen ägt rum hos konfidentiellt. Alla som deltar kommer också ges möjlighet att ta del av resultatet och komma med synpunkter innan uppsatsen 

publiceras. 

Gruppintervjun/fokusgruppen inleds med att jag presenterar vad jag kommit fram till avseende begränsningar i 4 § LOA samt en genomgång av några ärenden i urval från 

den myndighet som ni arbetar på som överklagats till Statens överprövningsnämnd. Därefter följer en fri diskussion där jag kommer att delta och eventuellt några riktade 

frågor om inte allt tas upp i diskussionen. 

Intervjun kommer att spelas in. Jag kommer endast använda inspelningen till transkribering och därefter radera inspelningen. Den skriftliga transkriberingen kommer jag att 

förstöra så snart uppsatsen är färdigställd.  

Jag skulle vara enormt tacksam om du ville ta dig tid att delta!  

Med vänlig hälsning, 

Kim Reenaas 


