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Inledning

Botkyrka kommun, liksom de flesta andra kommu-
ner, kommer att ha ett stort rekryteringsbehov i
framtiden, bland annat på grund av fyrtiotalister-
nas pensionsavgångar. För att klara det har man
arbetat fram ett Personalförsörjningsprogram inför
2000-talet, som bland annat handlar om hur man
skall kunna ta till vara den kunskap och erfarenhet
som finns hos kommunens befolkning. Det finns
också enligt kommunledningskontoret en uttalad
politisk målsättning att andelen anställda med ut-
ländsk bakgrund skall öka, för att bättre motsvara
deras andel av befolkningen.

I samråd med Mångkulturellt centrum bestäm-
de man sig från kommunens sida för att se över för-
hållandena i kommunen vad gäller den etniska
mångfalden; man såg kunskap som en förutsätt-
ning för att formulera mål för mångfaldsarbetet.
Den centrala frågan är om det finns mekanismer
som exkluderar personer med utländsk bakgrund
från anställning och organisation i Botkyrka kom-
mun, och vilka de i så fall kan vara. Det måste redan
här poängteras att kommunen har valt att angripa
frågan om mångfald ur ett renodlat etniskt per-
spektiv (Botkyrka kommun, Kommunlednings-
kontoret 2000-03-15). Ett önskemål om förslag på
åtgärder utifrån studiens resultat har också ut-
tryckts från kommunens sida. Dessa förslag kom-
mer att tas upp i rapportens sammanfattande del.

”Projekt för mångfaldsarbete i Botkyrka kom-
mun” har i sitt inledande skede haft två kompo-
nenter. Dels denna förstudie, som är menad att
undersöka förhållandena i organisationen avse-
ende praktik och värderingar kring den etniska
mångfalden. Dels arbetet i Fokusgrupperna1 , som

består av anställda i kommunen och som utgör
ett slags idékläckningsforum inom ramen för
förankringsarbetet. Tanken har varit att grupp-
diskussionerna skall utmynna i en formulering
om hur mångfaldsarbete skall bedrivas i kommu-
nens organisation, enligt kommunledningen en
viljeinriktning avsedd att komplettera den som ti-
digare funnits för kommunens arbetsmiljö- och
jämställdhetsarbete.

Syfte, frågeställningar och metod

I uppdraget från kommunledningskontoret be-
skrivs syftet med studien som följande:

”Syftet med denna studie är flera. Det handlar
dels om att undersöka och upptäcka mekanis-
mer som leder till exkludering av människor
med utländsk bakgrund från anställning i Bot-
kyrka kommun. Dessa mekanismer kan finnas
inom organisationens struktur, regler och
procedurer och/eller i de attityder som finns i
organisationen och hos de människor som
verkar i den. Mekanismerna kan också finnas i
befolkningens sociodemografiska samman-
sättning.

Det handlar också om att med stöd av den-
na undersökning arbeta fram en viljeinrikt-
ning för kommunens syn på den etniska
mångfalden i organisationen. Denna viljein-
riktning skall vara förenlig med kommunens
övergripande politiska målsättning i frågan
och budskapet skall tydligt visa att vi vill verka
för en ökad mångfald, varför det är angeläget
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samt ge förslag på hur vårt mångfaldsarbete
kan bedrivas på olika nivåer i organisationen.”

Min tolkning av uppdraget resulterar i följande
frågeställningar:

• Finns det i attityder, regler, procedurer,
kriterier och organisationens struktur/kul-
tur, mekanismer som exkluderar personer
med utländsk bakgrund från anställning i
Botkyrka kommun?

• Finns det faktorer i befolkningens samman-
sättning som fungerar exkluderande vad
gäller anställning i Botkyrka kommuns or-
ganisation?

Mångkulturellt centrum föreslås att i studien sär-
skilt inrikta sig på följande områden:

1. Studera regler, procedurer och kriterier som
styr anställning och befordran i organisatio-
nen.

2. Studera arbetsorganisationen och dess bety-
delse för exkludering.

3. Intervjua personer som fattar beslut om
anställning och kompetensutveckling.

4. Studera den sociala och demografiska
sammansättningen av befolkningen i kom-
munen.

5. Studera förekomsten av anställda med ut-
ländsk bakgrund i organisationen.

För min del har detta inneburit att jag genom in-
tervjuer av chefer på olika nivåer försökt klarlägga
vilken betydelse alla anvisade områden har för ex-
kludering, förutom avseende den fjärde punkten.
För att få klarhet kring denna, det vill säga kom-
munens befolknings sammansättning, har jag ta-
git hjälp av Botkyrka kommuns egen statistik. Det
finns dock brister i den befintliga statistiken, när
den skall användas för dessa syften. Om man vill få
klarhet i hur pass väl befolkningens utbildning
matchar kommunens behov, behöver man känna
till inte bara utbildningsnivå utan också typ av
utbildning. Men denna information saknas och

tyvärr har det inom studiens ramar inte funnits
utrymme att undersöka frågan. Förtjänsten med
att presentera den befintliga statistiken är å andra
sidan att vi kan få en bild av hur väl informanter-
nas föreställningar om befolkningens utbildnings-
nivå stämmer överens med den faktiska.

Att studera chefernas attityder och värderingar
innebär att vi kan få en bild av hur chefer inom Bot-
kyrka kommun ser på värdet av mångfalden i orga-
nisationen. Deras motiv till att arbeta med mång-
fald torde ha betydelse för hur en viljeinriktning tas
emot och ges kraft. Ett vagt formulerat dokument
som de anställda har svårt att relatera till, har små
förutsättningar att få något genomslag i praktiken.
En diskussion om värdet av mångfald kan också ge
en bild av vilka föreställningar om sig själva och
andra cheferna i studien har, som kan ha betydelse
för exkludering av personer med utländsk bak-
grund från organisationen.

För att få en uppfattning om förhållandena i or-
ganisationen har jag, förutom att intervjua 20 che-
fer inom organisationen, också tittat på olika doku-
ment som producerats inom kommunen: kravpro-
filer, platsannonser, tjänstansökningar, internt for-
mulerade ”rekryteringshjälpredor” samt policytex-
ter kring kompetensförsörjning.

Då man inte för in uppgifter om de anställdas
etniska bakgrund i sina personalregister har före-
komsten av personer med utländsk bakgrund i den
egna enheten skattats av cheferna vid intervjuerna.

Mot slutet av fältarbetet gavs några tillfällen till
deltagande observationer. Det handlade dels om
att sitta med vid anställningsintervju och diskus-
sioner mellan personal inblandade i rekrytering-
ar, och dels handlade det om att delta i en av de
Fokusgrupper som samlades på Fittja gård.

Jag vill här passa på tillfället att tacka alla infor-
manter som delat med sig av sina erfarenheter och
tankar kring studiens tema. Jag vill också rikta ett
stort tack till Fredrik Hertzberg vars handledning
utgjort ett stöd i arbetet.

Metodens begränsningar

I den föreliggande rapporten studeras frågor som är
politiskt laddade; de debatteras förhållandevis ofta
i media och offentlighet, väcker känslor och berör
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grundläggande frågor om rättigheter och skyldig-
heter (se avsnitt om mångfaldsbegreppet). De in-
formanter som generöst delat med sig av sin tid och
sina erfarenheter har av denna anledning befunnit
sig i en utsatt situation, och det finns anledning att
reflektera över den roll jag spelat i intervjusituatio-
nen. Studiens fokus är exkludering av personer
med utländsk bakgrund från anställning i Botkyrka
kommuns organisation, och för detta syfte har jag
försatt intervjupersonerna i en situation där de
utifrån sina erfarenheter ombetts att kategorisera
de arbetssökande och de redan anställda. Jag kan
utifrån ett material som samlats in under dessa vill-
kor inte kritisera de intervjuade för det faktum att
de kategoriserar människor, vilket i sig är en förut-
sättning för exkludering. Vad jag däremot kan stu-
dera är hur etnisk bakgrund ges betydelse i infor-
manternas berättelser, när de talar om sina erfaren-
heter och föreställningar (jfr Hertzberg 1999).

Eftersom de frågor som behandlats vid intervju-
erna, som dessutom bandats, är politiskt kontro-
versiella, är det möjligt att vad informanterna säger
om rekrytering och befordran inte helt överens-
stämmer med de praktiker som råder på arbetsplat-
sen. Om exkluderingen är omedveten kanske re-
kryteringen dessutom framställs som mer rättvis
och rationell än den i praktiken är. Ett försök att
under intervjuerna komma tillrätta med den här
problematiken har varit att inledningsvis ta upp
frågor om rekrytering i allmänhet. En annan väg,
var den deltagande observationen och uppföljning-
en av aktuella rekryteringar. I framtiden krävs en
betydligt grundligare och bredare undersökning av
själva ansökningshandlingarna där, att döma av in-
tervjuerna, det personliga brevet som de sökande
oftast skriver, visat sig ha stor betydelse. Detta ock-
så för att få en bild av hur man i praktiken har be-
dömt formella meriter i relation till de informella.

Mångfald – rättvisa eller nytta?

Definitionen av mångfaldsbegreppet har betydel-
se för vad ett mångfaldsprojekt kan resultera i,
något som jag kommer att försöka visa längre
fram i rapporten. En diskussion om vad mångfald
är för något kan därför vara på sin plats.

Enligt Kandola och Fullerton (1998:1-2) upp-
stod mångfaldsbegreppet i human resource-sam-
manhang som ett svar på insikten om förändring-
en i Amerikas befolkningssammansättning under
1990-talet. I artikeln ”From affirmative action to
affirming diversity” skrev R. R. Thomas 1990 om
mångfalden i arbetslivet, och arbetet med ”lika
möjligheter” fick så en ny inriktning (ibid).

Det har skrivits mycket om mångfald sedan
dess, och då främst i det amerikanska samman-
hanget (ibid, se också Cox 1993, Prasad 1997).
Mångfald handlar idag i den amerikanska kontex-
ten om att ”handskas” med den mångfald av män-
niskor som redan finns i de amerikanska organisa-
tionerna. Det handlar om ledarskapets betydelse
som smörjmedel i de mellanmänskliga relationer-
na på en arbetsplats (Augustsson 1996) och om att
ta vara på det bästa hos varje individ till vinning
för organisationen.

Thomas byggde upp en ”trestegsmodell” för
mångfaldsarbetets utveckling. (Kandola & Fuller-
ton 1998:2) I första momentet kvoterar man in per-
soner på arbetsplatserna för att få mångfald. I det
andra värderar man olikheterna, men detta betyder
inte att man därför ”hanterar” mångfald. Hante-
randet har inte skett förrän i det tredje steget när
”the potential of individuals is released”. Enligt
Thomas skall ”managing diversity” rikta in sig på
värderingar och sätt att handla. Det är inte omöjligt
att det är ur det här resonemanget som den diskurs
som präglar det svenska offentliga samtalet kring
mångfald är sprungen.

Kandola och Fullerton har undersökt 450 orga-
nisationers arbete med mångfald för att försöka
definiera mångfaldsbegreppet och ”avkläda be-
greppet den retorik som omger det” (ibid:2 min
övers). De betonar till skillnad från Thomas att fo-
kus måste riktas mot ledarskapet och inte mot själ-
va mångfalden (ibid:150). De visar också på vilket
sätt ”mångfaldshantering” och ”lika möjligheter-
policies” skiljer sig åt i konsekvenser och ansvar. 
De menar att mångfaldshantering är något som tar
vara på allas potential, inkluderar alla, har en kvali-
tativ inriktning, är samtliga anställdas, men sär-
skilt chefens uppgift, samt bygger inte på kvote-
ring. Lika möjligheter-policies, diskriminerar,
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kategoriserar, har bara kvantitativa mål, är perso-
nalansvarigas och human resource-vetarnas ansvar
och bygger på kvotering. Här menar författarna att
organisationskulturen är viktig för den mångfalds-
orienterade organisationen. Den måste vara sådan
att den stämmer överens med och kompletterar
mångfaldshanteringen. Den mångfaldsorientera-
de organisationen intresserar sig för hur organisa-
tionskulturen påverkar individerna i den (ibid :57).

En liknande ingång till mångfaldsdiskussionen
har Thomas och Ely (1996) men menar att fokus
skall ligga på arbetet som utförs och inte främst
ledarskapets betydelse. En sammanfattning av
deras resonemang är att ledarskapet och medar-
betare måste vara toleranta inför förändringar i
sättet att arbeta. Organisationen måste ha en kul-
tur där man inte utgår ifrån att vissa grupper pre-
sterar sämre och individens utveckling skall sti-
muleras. Organisationen är inte blind för olikhe-
ter, men fokuserar inte heller på dem. Man arbe-
tar tillsammans med sina olikheter, inte trots dem.

Mångfald i den mening som diskuterats ovan
handlar generellt om vad organisationer har att
vinna på att utnyttja mångfalden bland individer-
na (Bjärvall 2000:11). Det handlar till exempel om
den nytta organisationer har av personer som ta-
lar samma språk som vissa kundkategorier. Det
betyder att just den bakgrund som personen har
är en kompetens i sig; kompetens avsett bak-
grund. Den mångfald som diskuteras i det ameri-
kanska sammanhanget utgörs av en mängd olika
sociala kategorier. Förutom kategorier utifrån et-
nisk bakgrund innefattas bland annat kategorier
baserade på sexuell läggning, handikapp och kön.
I det bredare mångfaldsperspektivet innebär det
här resonemanget att personer som i någon av
sina egenskaper avviker från den norm som domi-
nerar samhället, genom (den förväntade) avvikel-
sen bidrar till organisationens utveckling. Ut-
vecklingen antas genereras ur den dynamik som
tänks skapas när personer med olika bakgrunder
samverkar.

Diskussionen ovan visar på två distinkta sätt att
se på mångfalden: att fokusera olikheterna (exem-
pelvis språkliga eller kulturella) som tillgångar i sig,
eller att fokusera på olikheterna som tillgångar un-

der förutsättning att man handskas med dem hjälp
av ett aktivt ledarskap (Augustsson 1994). Bägge
synsätten faller emellertid under kategorin mång-
fald motiverad av nyttan för organisationen. Värt att
notera är att när en organisation ser exempelvis
annan etnisk bakgrund som ett komplement i en
heterogen organisation, faller det på individens lott
att representera avvikelsen. Man har sett att perso-
ner med utländsk bakgrund har haft en tendens att
hamna i vad man kallar en glasbox: de kan vare sig
flytta uppåt i hierarkin eller horisontellt till andra
avdelningar i organisationen, därför att man ser
dem ämnade för en viss uppgift med hänvisning till
deras etniska tillhörighet. Den fallgropen anses
man kunna undvika om man ser mångfalden i or-
ganisationen utifrån det perspektiv där man beto-
nar vikten av ledarskap eller gemensam uppslut-
ning kring arbetet (Thomas och Ely 1996).

Eftersom föreliggande rapport handlar om för-
utsättningar för och inställning till mångfalden i
offentlig förvaltning, och då närmare bestämt i
Botkyrka kommun, har jag intresserat mig för hur
begreppet används i det offentliga sammanhang-
et. En tillbakablick på det svenska offentliga sam-
talet blir då nödvändig.

I regeringens proposition ”Sverige, framtiden
och mångfalden. Från invandrarpolitik till inte-
grationspolitik” (Prop. 1997/98:16) indikeras re-
dan i undertiteln att man vill röra sig bort från den
gamla invandrarpolitiken. Den nya politiken in-
bjuder alla som lever i landet att delta i och ansvara
för det gemensamma samhället. Två riktningar
inom teoribildning kring mångkultur finns repre-
senterade i propositionens formuleringar. Den
första riktningen är den som betonar kulturell
olikhet mellan grupper och erkännande av dessa
genom exempelvis representation i det offentliga
livet och i näringslivet. Den andra riktningen ka-
raktäriseras av föreställningen om neutrala arenor,
som utgår ifrån att vi kan och bör lämna kulturella
olikheter hemma och mötas på en politisk mark
där kultur är frånvarande. Då dessa två riktningar
existerar sida vid sida i svensk integrationspolitik,
får det konsekvenser för hur mångfaldsbegreppet
tolkas i olika sammanhang. Etnisk mångfald i ar-
betslivet kan därför, enligt den första riktningen,
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tolkas som om de kulturella olikheter man förvän-
tar sig finna bland individerna skall bidra till ut-
veckling och framgång i arbetslivet. Etnisk mång-
fald i arbetslivet kan enligt den andra beskrivna
riktningen, motiveras av att ett arbete kan utföras
väl oavsett vilken bakgrund den anställde har.

Det finns en likhet mellan traditionell svensk in-
vandrarpolitik och betoningen av mångfald: det
handlar om arbete nu som då. Tillgången till välfär-
den är intimt kopplad till arbete, liksom invand-
ringen under de senaste decennierna (jfr Sandberg
1998:36, Franzén 1997). I propositionens formule-
ring har man utgått ifrån att då Sverige genom in-
vandring numera präglas av kulturell och etnisk
mångfald, borde detta också genomsyra den gene-
rella politikens utformning. Denna hållning från
regeringens sida kan tolkas som att den etniska
mångfalden skall ses som en självklar del i samhäl-
let, utifrån ett rättviseperspektiv. Samtidigt menar
man att samhället ständigt utvecklas mot mer in-
ternationalisering, och att det skulle vinna på att ta
till vara på det humankapital som finns i befolk-
ningen till exempel i form av språkkunskaper (Prop
1997/98:16). Här finns kopplingen till den ameri-
kanska, mer nyttoorienterade, mångfaldsdiskur-
sen i den nationella integrationspolitiken, som bör
beaktas och problematiseras när värdet av mångfal-
den i det offentliga sammanhanget diskuteras.

Att motivera arbete för etnisk mångfald i en
organisation utifrån sociala kriterier kan innebä-
ra att man ser arbetet som en möjlighet till inte-
gration i samhället i stort. Ett starkt stöd för den
uppfattningen ger exempelvis resultaten i rappor-
ten ”En svartvit arbetsmarknad”, där man visar
på ett klart samband mellan studieresultat bland
ungdomar med utländsk bakgrund och föräldrar-
nas förankring på arbetsmarknaden. Tyvärr visar
samma rapport att de goda studieresultaten bland
dessa ungdomar inte ger samma utdelning som
för sverigefödda ungdomar vars föräldrar också är
födda i Sverige. Författarna tolkar sina resultat
som att diskriminering är en rimlig förklaring till
detta, och att diskrimineringen inte främst sker i
skolan utan av arbetsgivare vid ungdomarnas för-
sta försök till inträde i arbetslivet (Arai, Schröder
och Vilhelmsson 2000).

Att motivera etnisk mångfald i en organisation
utifrån ett nyttokriterium kan betyda att man har
andra förväntningar på de personer som anställs
med mångfalden i åtanke, än på andra. Organisa-
tionen förväntar sig att det är lönsammare att sat-
sa på ”avvikaren” än på någon som liknar dem
som redan finns i organisationen. Vad händer om
avvikelsen visar sig olönsam? Eller om den för-
väntade avvikaren inte avviker?

Exkludering eller diskriminering?

Det kan finnas en risk att man uppfattar exklude-
ring som något oavsiktligt och mindre allvarligt
än diskriminering, som konnoterar rasism och in-
skränkthet. Det är emellertid inte min avsikt, var-
för den följande beskrivningen av diskrimine-
ringens olika former är lika relevant för exklude-
ringsbegreppet.

Höglund (1998:11) menar att diskriminering i
arbetslivet sker när lika fall behandlas olika, något
som kan betecknas som orättvis behandling av
människor. Han utgår i sin diskussion om diskri-
minering från olika former av särbehandling. Sär-
behandling kan i många situationer uppfattas
som legitim, men diskriminerar när den blir illegi-
tim negativ särbehandling eller illegitim positiv särbe-
handling.

Vidare anser Höglund att det bakom diskrimi-
nering i arbetslivet kan ligga fördomar i form av
generaliserande föreställningar. Dessa gäller då ex-
empelvis hela etniska gruppers egenskaper. Diskri-
minering sker dock först då en orättvis handling
utförs, men begränsar sig då inte bara till rekryte-
ring och lönesättning, utan innefattar bemötanden
av alla de slag. En form av diskriminering är den
som nationalekonomer kallar statistisk diskrimine-
ring. Ett exempel på sådan diskriminering är när en
arbetsgivare skall bedöma någons lämplighet och
inför detta kalkylerar kostnaden för bedömnings-
förfarandet. Arbetsgivaren kan välja att ta reda på
hur lämplig personen är, eller avgöra lämpligheten
utifrån allmänt spridda fördomar om den sociala
kategori personen tillhör. Den första metoden
medför kostnader för arbetsgivaren i och med arbe-
tet med att exempelvis ordna anställningsintervju,
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medan den andra metoden kan synas innebära låga
kostnader, genom att personen får sig tillskriven
egenskaper som inte prövas.

Om definitionen av diskriminering är att lika
fall behandlas olika, måste den som hävdar att dis-
kriminering sker kunna visa att fallen verkligen
var lika. Detta är ett problem, då det i verkligheten
väldigt sällan finns exakt lika fall. Vad som är legi-
tim åtskillnad är följaktligen inte helt lätt att av-
göra, något som gör diskrimineringsfall svåra att
avgöra (ibid).

Intressant för den här studien, som även inne-
fattar exkluderingsmekanismer i organisationen, är
därför i vilken grad diskriminerande principer har
stöd på olika nivåer i organisationen. Ju högre upp
i organisationens hierarki särbehandling av olika
former har stöd, desto högre grad av institutiona-
lisering har den. Det betyder att om organisatio-
nen sanktionerar kvotering så har legitim positiv
särbehandling hög grad av institutionalisering.
Om arbetsgrupper inte vill ha in vad de uppfattar
som ”utlänningar” i verksamheten så är det ett ex-
empel på icke institutionaliserad illegitim negativ
särbehandling (ibid:12).

Olika former av diskriminering kan också ur-
skiljas vad gäller avsiktlighet. Direkt diskrimine-
ring är då normalt en avsiktlig negativ särbehand-
ling, medan indirekt diskriminering exempelvis
är följden av bestämmelser som framstår som lika
för alla, men som får som följd att den diskrimine-
rar mellan grupper, då de egenskaper som regleras
är ojämnt fördelade (ibid:15).

Botkyrka i siffror

I uppdraget ingick som redan nämnts, att redogöra
för befolkningens sammansättning avseende et-
nisk bakgrund, sociala förhållanden och utbild-
ning. Siffrorna är genomgående hämtade från Bot-
kyrka kommuns egen statistiska sammanställning
”Områdesbeskrivningar 1999” (Botkyrka kom-
mun 1999). De siffror som presenteras här härrör
främst från förhållanden 1998. När så inte är fallet
anges aktuellt årtal för insamlandet av uppgifterna.

I Botkyrka kommun lever cirka 70 000 männis-
kor. Av dessa är 49 procent födda i Sverige av

svenska föräldrar. 20 procent av befolkningen har
någon förälder som är född i ett annat land, med-
an 31 procent själva har lämnat sina födelseländer
för Sverige. Den största gruppen med utländsk
bakgrund, vilket i statistiken innefattar även de
som är födda i Sverige och har minst en förälder
som invandrat hit, är den finska. Från Turkiet,
Chile och Syrien kommer andra stora grupper.
Åldersmässigt skiljer sig kommundelarna åt så att
åldersgruppen 20-30 år utgör nästan 16 procent
av befolkningen i norra Botkyrka, jämfört med 12
procent i södra Botkyrka. Samtidigt utgör grup-
pen 50-55 år strax under 7,5 procent av norra Bot-
kyrkas befolkning, medan motsvarande siffra i
södra delen är 8,5 procent.

Sedan mitten av 1980-talet har medelinkomsten
stigit i Botkyrka kommun, utom i norra Botkyrka
där den sedan 1990 stannat vid en medelinkomst
på cirka 125 000 (1997). I södra kommundelen har
medelinkomsten under samma tidsperiod närmat
sig 190 000 (1997). Under 1990-talet erhöll 5,1
procent av familjerna i södra delen socialbidrag,
medan motsvarande siffra för den norra delen var
18,9 procent.

I Botkyrka kommun hade 1997 21 procent av
dem mellan 20 och 65 år eftergymnasial utbild-
ning. Det var dock stora skillnader mellan norra
Botkyrka, där 16 procent hade eftergymnasial ut-
bildning och södra Botkyrka där andelen låg på 26
procent. Man kan alltså konstatera att svenskgles-
het och låg utbildningsnivå sammanfaller när
områdena undersöks separat.

I södra Botkyrka som är svensktätt, har 17 pro-
cent själva invandrat och ytterligare 16 procent
har någon förälder som gjort så. Sett till antalet
personer med högskoleutbildning 1997 var dessa
lika många i svenskglesa Fittja som i Vårsta/Grö-
dinge, ett lantligt område med villor, gamla går-
dar och jordbruksfastigheter utanför Tumba.
Dessa uppgick till ca 500 personer i respektive
område, av vilka Fittja hade en befolkning om
7000 och Vårsta/Grödinge hälften så många. En
skillnad värd att uppmärksamma är att fler i Fittja
hade mer än tre års eftergymnasial utbildning än i
svensktäta Vårsta/Grödinge. Detta innebär att
skillnaden mellan andelen mycket välutbildade i
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Fittja och Vårsta/Grödinge inte är stor heller pro-
centuellt sett; 5,5 respektive 8,4 procent. Statisti-
ken ger också vid handen att andelen arbetslösa i
Fittja 1997 uppgick till 9,8 procent och i Vårsta/
Grödinge 2,6. Arbetslösheten 1997 uppgick i hela
södra Botkyrka till 3,9 procent och i norra kom-
mundelen till 8,1.

Att kommunen i uppdraget efterfrågade en sam-
manfattning av den egna statistiken kring vissa
socioekonomiska faktorer föranleddes av en öns-
kan om att få en bättre bild av hur befolkningen kan
tänkas matcha kommunens behov av personal till
verksamheterna. Det framgår dock inte i den till-
gängliga statistiken vilken typ av utbildning invå-
narna har, varför siffrorna inte ger oss möjlighet att
dra några slutsatser i frågan. Att Botkyrka är starkt
segregerat på etniska grunder går dock inte att ta
miste på, inte heller att utbildnings- och inkomst-
nivå korrelerar med segregationen.

Det finns dock inget skäl att a priori anta att de
välutbildade eller mycket välutbildade i norra
Botkyrka skulle passa kommunal verksamhet
sämre än personer med samma utbildningsnivå i
södra Botkyrka. I den kvalitativa delen av den här
studien har det dock framkommit att chefer inom
kommunens verksamheter ibland ifrågasätter om
en förskollärarexamen från annat land är bra i det
svenska sammanhanget, eller om en samhällsve-
tare från en irakisk högskola skulle ha samma syn
på samhällsvetenskap som en svensk. Min tolk-
ning är att även om vi hade haft uppgifter om vil-
ken inriktning människors utbildning hade, skul-
le informationens relevans kunna ifrågasättas av
chefer i det svenska rekryteringssammanhanget.

Informanterna och deras arbetsplatser

Det huvudsakliga materialet i den här studien, ut-
görs av tjugo djupintervjuer med chefer inom kom-
munen, som i sitt arbete rekryterar till den egna
verksamheten. Det ursprungliga urvalet om drygt
fyrtio personer gjordes av en av kommunens perso-
nalstrateger. Dessa sågs som nyckelpersoner inom
respektive förvaltning i rekryteringssammanhang.
Av dessa fyrtio valde jag ut 20 personer från sex oli-
ka förvaltningar. Några av dem som intervjuats har

valts ut för studien i egenskap av personalansvari-
ga, utan egen beslutanderätt om anställning. De är
däremot viktiga personer för de chefer som i sista
hand fattar beslut om anställning, då personalan-
svariga anses sakkunniga och är de som i praktiken
ansvarar för personalfrågor. I studien har personal-
ansvariga på några större förvaltningar intervjuats,
liksom även deras chefer.

De intervjuade cheferna arbetade vid olika för-
valtningar i en kommunal organisation som en-
ligt kommunens personalekonomiska redovis-
ning för 1999 hade 4 388 personer tillsvidarean-
ställda. Av dessa var 3 516 personer kvinnor, vilket
betyder att det fanns en mycket ojämn könsfördel-
ning i organisationen. Däremot var antalet män
på högre poster större än vad man kunde förvänta
sig utifrån personalens könssammansättning. För
att undvika att eventuella könsskillnader2  i per-
spektivet på mångfaldstänkande skulle få konse-
kvenser för de generella slutsatser som studien är
ämnad att dra, valdes lika många kvinnliga som
manliga informanter ut för intervju.

Urvalet av intervjupersoner har styrts av de olika
förvaltningarnas betydelse som arbetsgivare. Vissa
av de små förvaltningarna är inte representerade i
undersökningen. I gengäld har jag intervjuat fler
personer från de större förvaltningarna, som är ar-
betsgivare åt fler personer och därför mer betydel-
sefulla i det här sammanhanget. Särskilt Barn- och
ungdomsförvaltningen, vilken spänner över kom-
munal verksamhet för åldrarna 0-16 år, sysselsätter
en stor del av de anställda i kommunen. Om Barn-
och ungdomsförvaltningen måste också nämnas
att det var den förvaltning där påfrestningarna av
en nyligen genomförd omorganisation påtalades
mest. En utvald informant undanbad sig besök
från mig, uttalat på grund av omorganisationen, då
ett han redan hade svårt att hinna klart arbetet före
semestrarna. En annan ”föll ur” studien då hon
under fältarbetet bytte arbetsplats på grund av
samma omorganisation. Inte minst med tanke på
dessa omständigheter förtjänar informanternas ge-
nerositet med arbetstid och tankemöda att upp-
märksammas.

Medelåldern bland cheferna som intervjuades
var drygt 52 år, endast en handfull av de intervjuade
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var under femtio år, ett par stod inför pensionering
inom de närmsta åren. Tre av de intervjuade hade
själva utländsk bakgrund, men hade kommit till
Sverige som unga eller relativt unga. Av dessa hade
två nordiskt ursprung och en var utomnordisk
västeuropé. I övrigt betecknade informanterna sig
som helsvenska. Under intervjuerna ombads infor-
manterna att räkna efter hur många personer med
utländsk bakgrund som de hade anställda i sina en-
heter. Av de totalt 527 personer som berördes av
”räknandet” hade 92 personer utländsk bakgrund.
Då informanterna fått vara anonyma även inför
varandra har det varit svårt att få klarhet i om kan-
ske vissa personer räknats mer än en gång, jag har
alltså inte kunnat fråga en chef om en annan chefs
anställda ingår i den grupp som denne ser som sina
anställda. Proportionerna i verksamheterna borde

ju å andra sidan vara desamma. Sammantaget visa-
de räkningen att ungefär 17 procent av de berörda
anställda har utländsk bakgrund. Informanterna
fick själva bestämma hur de skulle göra sina beräk-
ningar, vilket betyder att kategorin ”personer med
utländsk bakgrund” kan bestå av personer som in-
vandrat själva men också av deras barn. Den kan
innefatta personer från Norden lika väl som från
övriga världen.

Noter
1 Fokusgruppernas diskussioner har letts av Botkyrka kom-
muns internkonsulter, vilka ”till vardags” arbetar med att
stödja/serva chefer i deras rekryteringsarbete.
2 Materialet har på grund av projektets tidsramar och upp-
dragets karaktär inte analyserats utifrån ett könsperspektiv. En
sådan analys skulle dock vara intressant att göra eftersom den
könsmässiga fördelningen i organisationen är så ojämn.
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I det här kapitlet presenteras hur rekrytering går
till i de enheter som cheferna jag intervjuat är
verksamma inom. Syftet är att försöka synliggöra
kritiska moment avseende exkludering av perso-
ner med utländsk bakgrund som kan identifieras i
rekryteringsprocessen.

Det första avsnittet tar upp vilka regler som en-
ligt informanterna har betydelse för hur de går till
väga vid rekrytering. Det andra avsnittet behand-
lar de procedurer som kringgärdar rekrytering,
och det tredje fokuserar de kriterier som de sökan-
de skall uppfylla för att anses som lämpliga med-
arbetare i kommunen. I det fjärde avsnittet redo-
visas hur de arbetssökandes ansökningshandling-
ar bedöms och hur urval ur dessa sker. I ett femte
avsnitt presenteras första fasen av en fallstudie där
en rekryteringsprocess följts. Med hjälp av fallet
försöker jag belysa de diskuterade faktorerna i
rekryteringen. Det sjätte avsnittet diskuterar ur
ett allmänt perspektiv den betydelse anställnings-
intervjun har och i det sjunde presenteras fall-
studiens avslutning – intervjufasen.

Regler

De regler som tillämpas vid rekrytering och i or-
ganisationens dagliga arbete kan sägas utgöras av
dels externa regler, dels interna. De externa är la-
gar som reglerar rekrytering och anställningsvill-
kor, medan de interna kan handla om policy och
viljeinriktningar. Den fråga som främst fokuse-
rats i den här studien är om det finns interna reg-
ler som styr rekrytering och befordran i organisa-

tionen. För kommunens arbetsmiljö- och jäm-
ställdhetsarbete finns redan en viljeinriktning se-
dan 1997.

I samband med intervjuerna var det oklart hu-
ruvida det fanns några direkt uttalade och tving-
ande regler för hur rekrytering i kommunen skall
gå till. Några informanter nämnde sammanställ-
ningen av krav som ställs på de sökande som ett
slags ”regelverk”. Någon refererade till ett obe-
stämt material från kommunledningskontoret,
som skulle finnas i en pärm någonstans, men inte
vara något som kom upp vid varje rekrytering.
Någon nämnde den viljeinriktning som kommu-
nen arbetade fram 1997, medan ytterligare någon
annan nämnde personalförsörjningsprogrammet
som är under utarbetande och som också innefat-
tar detta arbete. De flesta informanter valde dock
att se sitt rekryteringsarbete som fritt från formel-
la regelverk, bortsett från de delar där Medbe-
stämmandelagen (MBL) var aktuell. Sådana ex-
terna regler togs upp i förbigående när det gällde
rekrytering av chefer, då facket enligt MBL skall
ha inflytande. När cheferna tillfrågades om de
trodde att det fanns oskrivna regler för hur rekry-
tering skulle gå till, svarade de flesta att de trodde
det. Man menade att man ju gör samma sak varje
gång, formulerar kravprofil, annonserar och in-
tervjuar till exempel.

Diskrimineringslagen, som ju är en extern reg-
lering, nämndes inte som en regel man upplevde
styra rekrytering i kommunen. Detta betyder
dock inte att informanterna nödvändigtvis negli-
gerade den. Flera informanter tog upp den lagen i

Rekrytering
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andra sammanhang i intervjun, och några berät-
tade att de hade varit på utbildning och föreläs-
ning om den.

Procedurer

Att söka kunskap om procedurer i rekryteringens
första skede har motiverats av den risk för skevhet
i informationstillgång om lediga tjänster, som kan
uppstå bland befolkningen. Vanligen beror den
skevheten på så kallad nätverksrekrytering (Hög-
lund 1998:44-47). Man skiljer på formella och in-
formella sökvägar, där den första utgörs av an-
nonsering och insatser från arbetsförmedlingen
till exempel. Genom att använda formella sökvä-
gar når informationen om den lediga tjänsten
många personer. Den andra formen av rekryte-
ring är den där få, ofta utvalda personer, på infor-
mella vägar får tillgång till informationen om ett
ledigt arbete. En tredje form av rekrytering är den
där arbetsgivaren blir uppsökt av de sökande, så
kallad passiv rekrytering.

Vi skall i det följande titta på hur informanterna
sökte de personer de behövde anställa.

Formella och informella sökvägar

Informanterna ombads berätta om på vilket vis de
söker de personer de behöver rekrytera. Svaren
blev ganska spridda. Någon tyckte inte att arbets-
förmedlingen var till någon nytta, medan de flesta
nämnde den som självklar. En informant tyckte
att arbetsförmedlingen gjort ett fantastiskt jobb
med Platsbanken. Hon tyckte att den fungerade så
bra att hon endast undantagsvis använde sig av
ytterligare annonsering. Dagens Nyheter (DN)
verkade vara populärast bland dem som går ut i
pressen mer nationellt. Någon hade provat gratis-
tidningen Metro och internetbaserade Step Stone
men inte alls tyckt att det gett något. En annan
ville vid diskussionen i fokusgrupperna gärna
framhålla Metro som ett väldigt bra alternativ till
DN. Internet nådde man främst genom Platsban-
ken och få använde sig av kommunens hemsida.
”Mun-till-mun-metoden” nämndes av en person,
vilket i sammanhanget betydde att man tillfrågar
någon om den kan tänka sig att ta ett jobb man har

att erbjuda, medan nätverk kolleger emellan
nämndes av två personer. En informant framhöll
att kontakter var mycket viktiga vid rekryteringar
till hennes arbetsplats. En hade aldrig behövt gå
ut med någon annons, folk hörde av sig till honom
på eget initiativ. Hans verksamhet var enligt
honom själv också känd för att tillhandahålla
praktikplatser, något som lett till ett par fasta an-
ställningar.

Kommunens egen Platsguide nämndes av de
flesta, men det framgick inte om den uppfattades
som ett obligatorium. Det kan vara så att vissa de-
lar av administrationen kring rekryteringen sköts
av andra än cheferna. Det faktum att något inte
nämns kan bero på att det upplevs som en själv-
klarhet för informanterna.

Det verkade som om det fanns en tendens att gå
ut mer externt liksom att kosta på annonserna
mer när det gällde rekrytering av chefer. Chefsre-
kryteringar är strategiskt viktiga, menade man,
och har man höga krav så krävs mer arbete i rekry-
teringsprocessen. I beskrivningarna av hur man
löser uppgiften kan dock tonvikten placeras olika:

Jag tycker nog att de med högre tjänster som vi har
anställt idag, så har det gått mycket på kontakter.
Om du tänker min chef och (den andra chefen), de
har ju kontaktnät i andra kommuner. Jag tror att
personliga kontakter har stor betydelse. Att min chef
har pratat med en annan chef i en annan kommun
och frågat; har du tips om någon som ..? Nu sist var
det så. (Catrin, personalansvarig).

Ja, det är skillnad på hur man exponerar tjänsterna.
Framför allt vilka tidningar, och ibland också vilka
externa kanaler man använder sig av för att försöka
hitta kvalificerade medarbetare. Ju högre befatt-
ning, desto mera lobbyarbete sker i den här kommu-
nen. (Anders, chef).

I det första citatet uttrycks att nätverk är viktigt
medan det andra beskriver Botkyrka kommuns
rekrytering som mer formaliserad.

En informant menade att annonseringen i
dagspressen vid den senaste rekryteringen blivit
för dyr, att man måste se över och prova nya grepp
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för framtiden, även när det gäller de högre befatt-
ningarna. Risken med fördyrade rekryteringar
kan vara att nätverk får större betydelse, vilket
alltså inte gynnar personer med utländsk bak-
grund då dessa i många fall kan antas ha färre kon-
takter med arbetsmarknaden.

Passiva rekryteringar

Det fanns olika syn på att sökande tog egna initia-
tiv till att kontakta arbetsgivaren. Det upplevdes
omväxlande som driftigt, omväxlande som våg-
halsigt. De flesta av informanterna hade blivit
kontaktade av arbetssökande på deras egna initia-
tiv. De som inte blivit det, rekryterade normalt till
högre befattningar. Flertalet rekryterare hade inte
sett något mönster avseende etnisk bakgrund
bland dessa arbetssökande.

Fem av informanterna upplevde dock att det
var vanligare att personer med utländsk bakgrund
hörde av sig utan att man annonserat ut några
tjänster. Man hade i flera fall funderat över detta,
och trodde att de här personerna upplevde att de
var tvungna att marknadsföra sig hårdare än per-
soner med svensk bakgrund. När en informant
hade frågat varför de hörde av sig, visade det sig att
de hade gått en söka-jobb-kurs. Att själv ta initia-
tiv till kontakter med arbetsgivare är en metod
som lärs ut på kurser i arbetsförmedlingens regi.
Egna initiativ anses förbättra den sökandes chan-
ser då de ger intryck av självständighet (Knocke &
Hertzberg 2000). Möjligen får metoden motsatt
verkan i situationer som de här beskrivna, då den
bekräftar att personen gått arbetslös en längre tid.

En annan chef trodde att det var initiativrika
personer, som ville jobba, som tog de här kontak-
terna. Bland de som sa sig ha blivit kontaktade på
de sökandes egna initiativ, fanns några som försik-
tigt framhöll att personer från Mellanöstern kunde
ha en förmåga att övervärdera sin kompetens i för-
hållande till vad man kunde förvänta sig utifrån de
formella meriterna. Även om man antog att detta
kunde ha att göra med hur man tog sig fram i ar-
betslivet i hemlandet, såg man det som ett problem.

Ett par av informanterna hade bara varit med
om att sökas upp av personer med svensk bak-
grund som fortfarande var i utbildning och sökte

ett första jobb, eller sådana som flyttade in från
andra delar av landet för att deras partner, vanli-
gen mannen, fått arbete här.

Det framgick klart av intervjuerna att alla for-
mer av rekrytering förekom. De formella rekryte-
ringarna där informationen till medborgarna
framhålls som viktig var de vanligast förekom-
mande, medan informella rekryteringar (genom
nätverk eller ”mun-till-mun-metoden”) förekom
mindre ofta. Ett problem med att bedöma nät-
verksrekryteringens vanlighet var att det inte
framgick av intervjuerna hur den senast rekryte-
rade hade fått information om den lediga platsen.
Att man var missnöjd med den utdelning som
dyra dagstidningsannonser gav kan ses som orsa-
kat av två alternativa förhållanden. Det ena är att
få svarar på annonserna, de flesta informanterna
uppgav att de hade svårt att locka till sig personal
överhuvudtaget. Det andra är att man kanske
tycker att nätverksrekrytering är en billigare lös-
ning, en ”säkrare” lösning eller den enda lösning-
en, oavsett problemet med litet underlag för re-
krytering. Det går med andra ord lika bra eller
bättre att satsa rekryteringsresurser utan att spri-
da ut informationen om den lediga tjänsten i någ-
ra större kretsar.

De passiva rekryteringarna föreföll relativt
ovanliga. Bara en chef framhöll att han aldrig be-
hövt annonsera ut tjänster, utan själv alltid blev
kontaktad. Det är allmänt känt att vissa av kom-
munens verksamheter lider av ständig personal-
brist, till exempel äldreomsorgen, skolan och
barnomsorgen, varför passiv rekrytering är vanlig
när det handlar om vikariat eller att ”gå extra”.
Men riktiga tjänster utannonseras alltid enligt in-
formanterna.

En svårighet för de som söker arbete när det
sker på eget initiativ, är det underläge som den
sökande kommer i, ifall handlingen ses som ett
tecken på desperation. Informanterna framhöll
ofta i intervjuerna att de som söker arbete måste
visa att det är just det här arbetet de söker, de måste
förklara vad det är med det här arbetet som gör att
de är intresserade. Därmed riskerar de sökande att
ses som ointressanta, eftersom de måste framhålla
sina fördelar utan att ha en tjänst att relatera till.
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Några informanter nämnde också att ”invandrar-
na måste lära sig” att framhålla varför de är bra för
organisationen, och inte varför de själva är bra i all-
mänhet eller varför det skulle vara bra för dem att
få jobbet.

Krav som ställs på de sökande

De kriterier som de sökande måste uppfylla för att
bli anställda föranleder ett resonemang om kom-
petensbegreppet. Kompetens har i organisations-
teoretiska sammanhang kommit att behandlas
som kunskap i relation till en roll. Det finns alltså
en dimension i kompetensbegreppet som förut-
sätter ett dialektiskt förhållande mellan en indi-
vids uppgift i organisationen och individen själv.
Detta betyder att kompetensbegreppet måste ses
som kontextbundet (Lundgren 1999:83). Ett så-
dant resonemang talar för att kompetensbegrep-
pet är kulturbundet i meningen underkastat kun-
skapen och självreflexiviteten hos den som bedö-
mer eller mäter kompetensen. Blott den man själv
ser som kompetent är kompetent (Knocke &
Hertzberg 2000)!

Sten Höglund pekar i sin rapport om diskrimi-
nering av invandrare i arbetslivet från 1998 på någ-
ra troliga orsaksfaktorer. Dels handlar det om in-
formell kompetens, till exempel det som brukar
benämnas social kompetens, kommunikativ kom-
petens eller förmåga att passa in i arbetsmiljön.
Dels gäller det värderingen av den formella komp-
etensen, en faktor där kunskap, erfarenhet och atti-
tyder från arbetsgivarens sida har stor betydelse.
Särskilt kritiskt för personer med utländsk bak-
grund blir det då när meriterna är införskaffade i
annat land än Sverige (Höglund 1998:44, 48).

Centrala frågor när kompetens har diskuterats,
har också varit om det handlar om dekvalificering
(eller diskvalificering) av personers kompetens,
eller om det handlar om personers faktiska brist
på kompetens (Arai 2000:25-27, Broomé
1996:19, Höglund 1998: 17-30, Helgesson 2000:
49-54, Knocke & Hertzberg 2000, Schierup &
Paulsson 1994)

Efter en ingående diskussion kring de ovan
nämnda synsätten ställer sig Knocke och Hertz-

berg frågan om när kraven på social kompetens över-
går i diskriminering. De menar att det bakom öka-
de krav på social kompetens kan finnas diskrimi-
nerande ambitioner. De ser de företeelser som be-
skrivs med termen social kompetens som länkade
till social uteslutning: ”Specifika krav på social
kompetens är också en föreskrift för en viss social
normalitet” (Knocke & Hertzberg 2000). Sär-
skilt krav på mer kontextspecifika kompetenser
kan misstänkas för att vara resultatet av ambitio-
ner att hålla avvikarna utanför gruppen.

Formulering av krav och tankar kring dessa

När en rekrytering blir aktuell sätter sig cheferna
normalt ner för att diskutera med de berörda i or-
ganisationen kring vad det är för person man be-
höver. Generellt kan sägas att det är många perso-
ner inblandade i varje förfarande. Inte alla chefer
utformar en kravprofil, men man utformar åt-
minstone en annons i samråd med andra. Några
skriver en annons, låter den gå på remiss hos koll-
egerna eller hos den grupp som personen skall ar-
beta i. Andra skriver en utförlig kravprofil, där
man tar hänsyn till vilka behov som den befintliga
arbetsgruppen anser sig ha. En tredje grupp har en
färdig kravprofil liggande för vissa tjänster. Så har
exempelvis förskolan redan på förvaltningsnivå
en kravspecifikation för hur förskolläraren skall
vara. Denna har sedan enligt chefen finslipats ute i
verksamheten. Det är en väl genomarbetad profil
där varje kompetens preciserats långtgående, och
begrepp som ”social kompetens” inte lämnats
ospecificerade. En av kravprofilerna utarbetades
efter att chefen för verksamheten fick problem
med mycket hög personalomsättning. Arbetet var
inte lätt att beskriva, varför många blev besvikna
när de väl börjat sina anställningar. Det är en
mycket omfattande sammanställning av de krav
som ställs, men chefen menade att den fungerar
även om ingen sökande helt lever upp till kraven.
Vid en rekrytering hade chefen och de andra med-
arbetarna olika kandidater för tillsättningen av en
tjänst. Att kunna plocka fram kravprofilen vid ett
sådant tillfälle för att visa hur kandidaterna stäm-
mer överens med denna, var enligt informanten
mycket värt.
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Också vid en av fokusgruppernas diskussioner
togs vikten av klara kravprofiler upp. Diskussio-
nen är återgiven utifrån anteckningar vid grup-
pens möte, och är sprungen ur ett uttalande av en
person som själv arbetar som chef i skolan, och
själv har utländsk bakgrund:

Jag menar att varje enhet skall utarbeta dokument
så att man inte skräddarsyr annonsen för att anstäl-
la den man vill. Detta dokument skall kunna åbero-
pas. Det var uppenbart, vid omorganisationen att
man inte räknade kompetensen!

Diskussionsdeltagarens uttalande verkade mottas
som något obehagligt av församlingen, och ämnet
lämnades åt sidan för att tas upp igen då diskus-
sionsledaren undrade om det var så att det skapa-
des kunskap när vi pratade om de här sakerna i
fokusgruppen:

Det här med Barn och ungdom, att de saknar krav-
profiler, där har man inte lyft upp värderingar till
diskussion. Hur gör ni i er verksamhet ?

Diskussionsledaren vände sig till en av deltagarna:

– Där är ju behörigheten väldigt viktig. Jag tycker
att man gått riktigt tillväga. Det finns regler. Jag
vill inte gå i polemik, det blir bara obehagligt och det
skall vara en öppen dialog.
– Det var ju 9 tjänster som skulle tillsättas, och 65
som sökte. 50 sållades bort, resten intervjuades. På
vilka grunder sållades 50 bort?
– Ja, men så gör man ju alltid.

Diskussionsledaren uttryckte att ”det här ju var
spännande”, men där dog diskussionen ut. Delta-
garna skruvade på sig. Den deltagare som inte vil-
le gå i polemik agerade som om hon uppfattade att
mannen som kritiserade rekryteringarna kände
sig personligen förfördelad. Diskussionsledaren
sammanfattade det hela med att när vi inte vet
varför något händer, då fantiserar vi.

Oavsett hur det var med rekryteringarna har an-
tagligen den kritiska deltagaren rätt i att tydliga
kravprofiler försvårar för så kallade ”gatekeepers”

att utöva sitt inflytande. Det skall vara glasklart på
vilka grunder 50 personer sållas bort. Flera perso-
ner med utländsk bakgrund har under fältarbetet
uttryckt sina misstankar om diskriminering vid
omorganisationen. Här finns en konflikt om tolk-
ningsföreträde: Det finns i materialet exempel på
att informanter inför kritik replikerat att personer
med utländsk bakgrund väljer att tolka. Dolt i ett
sådant uttalande kan finnas en ovilja att ifrågasätta
sitt beteende. Kritiken i det fall som beskrivits kom
upp i ett samtal som var tänkt att fungera som idé-
kläckningsforum för konstruktiva åtgärder mot
hindren för personer med utländsk bakgrund på
arbetsmarknaden. Det kan bero på en ovilja eller
oförmåga att se sin egen makt i förhållande till den
arbetssökande. En sådan inställning kan ha sitt ur-
sprung i en icke reflexiv hållning som inte är ovan-
lig bland majoritetsbefolkningen.

Chefernas krav på de sökande varierar förstås
med den typ av arbete som tjänsten innebär. Dock
finns det ett område på vilket de liknar varandra.
Det handlar om de informella kompetenser som ef-
terfrågas. En sökning på alla Botkyrka kommuns
annonser hos arbetsförmedlingens ”Platsbanken”
den 26 juni 2000 visade 41 lediga tjänster. De efter-
frågade personliga egenskaperna utöver formell
kompetens spände över 30-talet olika egenskaper,
av vilka de vanligaste var ”flexibel”, ”initiativrik”
och ”empatisk” liksom ”tycka om att samarbeta”.
Om man jämför med de liggande kravprofiler jag
tagit del av, kan man se att krav på förmåga att ha
”många bollar i luften”, ”social kompetens” lik-
nande formuleringar, förekommer oftare där än i
de aktuella annonserna. Det kan vara ett tecken på
att termer som slitits ut och kritiserats ganska snart
försvinner från ”marknaden”. Få uttryckte tydligt
ett krav på behärskande av svenska språket i sina
annonser. Behärskande av språket i tal och skrift
var dock en förmåga som efterlystes oftare. En av de
kravprofiler som studerats har dock som uttryckligt
krav en perfekt svenska i tal och skrift.

Att vara glad och positiv verkade inte heller vara
en egenskap som låg en sökande i fatet, även om
önskemål omkring humöret aktualiserades mer vid
den senare fasen av rekryteringen, då man bedöm-
de de sökande under intervjuerna. En informant
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mindes att de skrivit att ”det gör ju inget om man
tycker om att ha roligt” i en annons. Hon tolkade
det som om hennes chef var av den uppfattningen
att kollegerna skulle vara ett glatt gäng. På vissa
enheter i kommunen hade man dessutom en ål-
dersstruktur som föranledde cheferna att särskilt
efterfråga yngre personer, även om det inte alltid
uttrycktes i kravprofilerna. Några enheter efterlys-
te också fler medarbetare av det ena eller andra kö-
net. En av de kravprofiler jag tagit del av har också
under en särskild punkt ”etnicitet”, uttryckt öns-
kemål om utomnordiska sökande. Just i detta fall
hade man dock i den senaste rekryteringen önskat
en svensk, därför att man tyckt att gruppen med
utomnordiskt ursprung blivit för stor för att verk-
samhetens mål skall kunna uppfyllas.1

De informanter från skolan som intervjuats har
varit noga med att påpeka att de tycker att det är
viktigt att man är tydlig med vilka arbetsförhål-
landen som gäller och vilka krav man ställer på
personalen. Det framfördes också från en högt
uppsatt person i kommunen att man kanske inte
alltid var tillräckligt tydlig i annonserna vad det
var för ett jobb som skulle utföras. Rutinmässig-
het vid annonsering som i fallet nedan stämmer
inte överens med den bild av rekryteringsarbetet
som informanterna gett vid intervjuerna.

”…skolan kommer till hösten att utöka sitt
elevantal. Vi kommer att bli 6-9 skola och
behöver därför utöka vår personal.

Vi vill att Du som kommer till oss trivs med
ungdomar med många olika ursprung, har
framtidstro och en positiv inställning till livet.
Vi vill att Du har viljan och förmågan att sam-
arbeta och att Du kan tänka Dig andra arbets-
uppgifter än undervisningen i Dina ämnen
om det behövs.

Kommer Du till oss kan vi lova Dig härliga,
öppna, intensiva elever och trevliga kolleger,
fin gemenskap och mycket krävande arbete”
(annons, plats som skolsköterska, Platsbanken
000626).

En annons som denna visar tydligt hur rutinmäs-
sigt rekryteringsarbetet kan gå till i verksamheter

där man kan föreställa sig att man har svårt att få
tag i personal. Möjligen hamnar man i en ond cir-
kel där låg status på arbetet och arbetsplatsen le-
der till hög personalomsättning, vilket leder till
hög arbetsbelastning på de som rekryterar. De
som rekryterar kan inte lägga ned tillräckligt med
omsorg på rekryteringsarbetet vilket knappast
underlättar rekryteringen.

I samma sökning kunde man se att vissa skolor i
södra Botkyrka i stället signalerade med ”trivsamt
område” och ”studiemotiverade elever”. I annon-
sen ovan, där jobben beskrevs som spännande och
kreativa, och eleverna som ”härliga, öppna och in-
tensiva”, ligger skolan i norra Botkyrka.

Hur en kravprofil brukade se ut på respektive
arbetsplats redogjorde informanterna för anting-
en genom att beskriva eller visa en kopia av en så-
dan. Hur man prioriterade olika kompetenser be-
skrevs på relativt olika sätt.

Ja det är ju att vi försöker sätta de personliga egenska-
perna före den formella kompetensen, det tycker vi är
viktigt. Den formella kompetensen är naturligtvis
viktig, att man kan ekonomi och kan personal, inte så,
men för oss är det också oerhört viktigt att man har
sådana personliga egenskaper som gör att vi får den
här förvaltningen att bli den som vi vill den skall
vara: Öppen och serviceminded. (Kerstin, chef
inom omsorgen)

Naturligtvis är det ju jobbet som den skall syssla med,
eftersom vi jobbar mot våra kunder så måste den ju
vara serviceinriktad, och ha ett bra sätt att ta emot
människor på. Det är nog de bitarna som vi kanske
tycker är mest. Nu senaste åren så är det ju, vi är ju
vad vi kallar PRO-gänget här uppe så att vi måste ju
se till så att vi får in hyfsat, inte ungdomar, men nåt
lägre. Vi skriver inte det i annonsen, men vi har det
ju i bakhuvudet ändå. Som vi har som en punkt i vår
uttagning. (Lennart, förvaltningschef)

De här två citaten visar på två olika självuppfatt-
ningar hos cheferna om hur de prioriterar de ar-
betssökandes färdigheter. Kerstin ville understry-
ka att hon tycker att de informella kompetenserna
är mycket viktiga, men resonerar sig fram till att
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de formella har företräde. Lennart utgår från bör-
jan från de formella meriterna, men förefaller
övergå till att se på förmågan att hantera kunder-
na som något som inte tillhör kategorin formella
meriter.

Det visade sig under studiens gång att man ge-
nomgående sade sig lägga största vikt vid formell
kompetens, något som framgår tydligt när man
tittar på annonser och kravprofiler. Man kom-
menterade ofta att de formella kraven var viktiga,
”vi kvoterar ju inte”. Samtidigt var som vi sett
inte heller de informella kompetenserna oviktiga.

Ansökan och urval

I det här avsnittet diskuteras informanternas syn
på hur en ansökan bör vara utformad för att den
sökande skall bli aktuell för en intervju, hur man
väljer ut till intervju och hur man värderar meri-
ter. Jag har också intresserat mig för vilka som har
inflytande i rekryteringen och vilken roll hänsyn
till kolleger och brukare spelar.

Ansökan

Ansökan ger den sökande möjlighet att göra ett för-
sta intryck på arbetsgivaren. Att detta första intryck
var viktigt gick inte att ta miste på. Informanterna
var samstämmiga i sin syn på hur en ansökan borde
vara utformad. Den skall bestå av ett brev, gärna
kortfattat, med en bifogad meritförteckning (CV).
De flesta ville slippa få intyg skickade till sig, och
några tyckte att långa brev är irriterande. Två
nämnde Arbetsförmedlingens ansökningsblankett
och var inte förtjusta alls i den. Den vittnade om
osjälvständighet tyckte en chef inom socialtjänsten,
samtidigt som hon försökte betvinga den känslan
eftersom hon insåg att det inte måste vara så. Hand-
skrivet, tyckte hon, ser ju förstås trevligt ut, men
”varför inte skaffa en maskin eller låna en? Om det
är slarvigt och ostrukturerat tänker man, blir väl
jobbet därefter också”.

Däremot var man inte helt eniga kring vad det
personliga brevet bör innehålla. Alla ville förstås
att sökanden skall beskriva sin bakgrund och vad
de kan. Vissa chefer tyckte att det är bra om man
skriver litet mer om sig själv, till exempel vad man

gör på fritiden. Andra tyckte att sånt var ointres-
sant och detta uttrycktes ibland på ett sätt som
gjorde att det framstod som om man skulle ligga
sämre till om man berättat för mycket om sig själv.
Informanterna stack inte under stol med att den
personliga beskrivningen är mycket viktig. Där
skapas en uppfattning om människan som söker. I
vissa fall kan en sökande ha låtit bli att skicka me-
ritförteckning, men ändå kallats till intervju och
ombetts ta med sig sina papper. Detta talar emot
uppfattningen som informanterna genomgående
har om sin prioritering. Brevet kan väcka ett så-
dant intresse att man inte tyckt sig behöva en CV
för att avgöra lämpligheten i första sållningen.
Uppskattat hos de flesta verkade vara att brevet är
välformulerat, rent och strukturerat.

Formella meriter

Enligt vilka kriterier väljer informanterna ut de
personer de vill kalla till intervju? Alla informan-
ter gav som tidigare nämnts de formella utbild-
ningsmeriterna högsta prioritet, även om några
kommenterade att formell behörighet inte var
detsamma som kompetens. Kompetens kan med
andra ord också uppfattas som oberoende av for-
mella krav.

Till fasta tjänster sorterades obehöriga bort om
det gällde lärartjänster, förskollärartjänster, brand-
ingenjörer och sjuksköterskor. I andra fall, då inne-
börden av behörighet inte är självskriven, får
kompetensen ofta bli en sammanvägning av olika
erfarenheter och utbildningar. Här får det person-
liga brevet som sökanden skickar en stor betydelse
för många av informanterna, då det också pekar på
vad de arbetssökande har för ambitioner med och
visioner om arbetet.

En informant tyckte att ”de (personer med ut-
ländsk bakgrund) måste lära sig att skriva ansö-
kan på ett sånt sätt att vi får en illusion om att det
är för vår skull vi skall anställa dem, inte för deras”
och tog som exempel sökanden som tycker att det
skulle vara bra för deras egen utveckling om de
fick jobbet.

Det ovan nämnda uttalandet gjordes av en man-
lig chef med svensk bakgrund i ett informellt sam-
tal kring projektet. Även i andra informella situa-
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tioner, då jag själv deltagit i samtal kring rekryte-
ring, hände det att man diskuterade varför en per-
son väljer att säga sanningen om en händelse där en
vit lögn alla gånger hade varit på sin plats. Vid ett
tillfälle gav en sådan händelse upphov till att per-
sonens lämplighet ifrågasattes med hänvisning till
hur det stod till med den sociala kompetensen.
Föreställningar om spelregler som uppfattas som
viktiga, men som personer med utländsk bakgrund
antas vara okunniga om, skulle kunna ha en exklu-
derande inverkan på kompetensvärderingen.

Språkfärdighet

Kompetens i det svenska språket placerade sig
högt på informanternas önskelistor. Detta avviker
inte från vad man ser inom annan svensk forsk-
ning kring arbetsgivares krav på arbetssökande
med utländsk bakgrund (jfr Augustsson 1994,
Sjögren 1996). Nivån på språkkunnighetskraven
varierade med den typ av arbetsuppgifter som er-
bjöds, och ansökningar sorterades bort då man
bedömde språket som otillräckligt.

En av cheferna inom skolan ringde upp alla sö-
kande som hade behörighet till tjänsten, och om
misstankar om bristande språkfärdigheter då be-
kräftades, kallades vederbörande inte till intervju.
De två informanter som rekryterade till tjänster
som innebar att man måste kunna göra sig förstådd
över radio kunde inte avgöra språkkompetensen
redan i det här stadiet, utan såg sig tvungna att testa
densamma. En av dessa hade erfarenhet av att ha
haft en person med svensk bakgrund anställd, som
emellertid talade en så kraftig dialekt att den var
omöjlig för kollegerna att begripa över radion.
Några av informanterna krävde perfekt svenska.
Två av dem motiverade detta med att man inom
deras verksamheter ofta arbetar med material som
skall till åklagare eller nämnd, och att dessa är
mycket petiga med hur underlagen ser ut.

I andra fall försvarades kravet på perfekt svens-
ka med att tjänsten kräver att man kan gå ut med
skriftlig information till brukarna. Informanter i
skolans värld såg goda kunskaper i svenska språ-
ket som ett absolut krav, utom då det gällde hem-
språkslärare eller personer utan direkt pedagogisk
funktion. Detta gällde oavsett om skolan hade

elever med till största delen annan etnisk bak-
grund än den svenska, eller om eleverna övervä-
gande hade svensk bakgrund.

Även i hemtjänsten, menade en informant, har
biträdena många yttre kontakter och måste klara
av skriftlig korrespondens med andra som är in-
blandade i en vårdtagares liv. Det ställs numera
högre krav på språkfärdigheten även bland dessa
yrkesgrupper, hävdade man. En gruppledare för
en verksamhet som har svårt att rekrytera folk gav
uttryck för att det skulle vara bra om alla kunde
läsa, då gruppledaren inte alltid hade möjlighet att
ge personliga instruktioner åt var och en hela da-
gen. Samma informant kände å andra sidan till en
person som trots att hon var analfabet klarat av
sitt arbete i många år. Sammanfattningsvis kan
sägas om krav på kunskaper i svenska språket, att
dessa i alla fall utom ett framhölls som ett behov
hos andra än hos den rekryterande. Vi har sett att
det är elever, föräldrar, åklagare, kolleger, nämn-
der med flera, som måste tas hänsyn till. Vilka
krav dessa grupper verkligen ställer kräver dock
ytterligare belysning. Det är också oklart om
språkfärdighet betraktas som formell eller infor-
mell kompetens. Någon menade exempelvis att
om man klarat sin utbildning och har en svensk
examen så måste det innebära att ens språkliga
förmåga skall anses vara tillräcklig.

Yrkes- och arbetslivserfarenhet

En viktig faktor vid bedömningen av meriter var
erfarenheterna. Yrkeserfarenhet var förstås efter-
traktat, men för de flesta inte någon nödvändig-
het. Någon uttryckte att man ofta fick välja mellan
ung, formellt kompetent men oerfaren och en äld-
re, erfaren men kanske inte lika formellt kompe-
tent. Det var inte ovanligt att man för att kunna
rekrytera till tjänster med krav på hög akademisk
utbildning, fick finna sig i att ta emot helt nyutbil-
dade personer, som dessutom kunde förväntas gå
vidare till mer attraktiva arbeten inom kort. Däre-
mot verkade arbetslivserfarenhet i största allmän-
het kunna mäta sig med krav på god svenska och
formell utbildning.

Få hade tänkt på vikten av att de sökande har er-
farenhet från det svenska arbetslivet. När frågan



21Rekrytering

ställdes svarade en klar majoritet att den självklart
underlättar, men inte var ett måste. De hade å andra
sidan svårt att föreställa sig en sådan situation. En
informant uttryckte att det kunde vara ett hinder
att sakna erfarenhet från svenskt arbetsliv, då hon
gärna ville ha en möjlighet att ta referenser. I det
läget kan en anställning aldrig så kort kunde vara
viktig, menade hon. En intervjuperson hade aldrig
anställt men väl haft personer på praktik, som sak-
nat denna erfarenhet. På min fråga om det märktes
att erfarenheten från svenskt arbetsliv saknades,
svarade hon mycket tydligt jakande. Några menade
att betydelsen av svensk arbetslivserfarenhet ökade
ju högre upp i organisationen tjänsten var.

Såhär svarade en av cheferna inom skolan på
frågan om det var viktigt att personer som skall
anställas har erfarenheter från svensk arbetsliv:

Både ja och nej. Söker jag en lärare, som aldrig har
jobbat i en svensk skola, då blinkar det rött. Men söker
jag en lärare som har jobbat i Finland och i Sverige.
Självklart, den har mångsidig erfarenhet. Men erfa-
renhet av svenskt arbetsliv är viktig. När jag har
rekryterat modersmålslärare så har jag sett det att de
bästa pedagogerna som man kan önska sig, de ambi-
tiösaste lärare, kan misslyckas. Varför? De hade icke
erfarenhet av de koder som finns på en svensk arbets-
plats. Utan de stötte hela tiden fel mot sin omgivning.
Och omgivningen började undra, vad är det här för
någonting? För att man betedde sig på att sådant sätt
att personen i fråga hela tiden hamnade i pinsamma
situationer. För i skolan är det väldigt viktigt att man
möter både barn och vuxna på ett sätt som både stäm-
mer överens med läroplanens värderingar och den
kulturkoden som lärarhögskolorna i Sverige står för.
Det måste harmonisera. Hur skall jag exemplifiera
det alltså? Om en förälder kommer till en skola så skall
föräldern i den svenska skolan alltid mötas med res-
pekt. Och har man inte den erfarenheten utav svensk
skola utan man tror att det inte skall vara ett likvär-
digt möte. Utan, herregud, rektorn så mycket status
och så mycket makt och så mycket bla bla bla, och den
här lilla föräldern som kommer dit med klagomål.
Om man bemöter människor på det sättet, det är kört.
– Du talar utifrån erfarenheter nu? Är det vanligt?
– Alltså det är ju så att den som inte har erfarenhet

av svenskt arbetsliv, studsar mot en massa koder och
kultur och regler innan man lär sig detta. Jag har
sett det här tiotals gånger. Jag har haft förtvivlade
lärare hos mig efter två tre veckor: – Vad är detta?
Jag är fullständigt desorienterad.  Och så får jag
signaler ifrån någon skola att hallå, vad har du nu
ställt till med?
– Vad gör du då?
– Ja den personen måste ju få orientering. Den perso-
nen måste få en mentor, som hela tiden kan förklara
och rådgöra och ge orientering för den som i sin för-
tvivlan försöker leta sig fram i det svenska arbetslivet.
– Talar man om det på ett sådant sätt som om detta
uppenbart har att göra med kulturella koder?
– Ja, alltså, man måste för det första lugna ner situa-
tionen. För om den personen upplever att det här är
mitt förbannade fel, det är jag som är skuld till det
här, det är jag som är orsak till misslyckandet, då är
det fel då är det kört. Utan man måste lugna ner sig
här, och fråga hallå, vad är det du nu håller på och
lär dig. Den här arbetsplatsen funkar inte så som den
fungerade i Turkiet, i Syrien eller i arabialandet där.
De koderna måste du släppa. Och så måste du lära dig
något nytt. Annars går det inte bra för dig lille vän.
Och man är jättemottaglig i den situationen, för att
man har lärt sig något i den situationen. Det här är
ingen assimilation, det här är en integrationsprocess
som startar här då. Vad jag gör där då, jag har ju
både biträdande rektorer och sånt, men jag har ju
också andra, till exempel modersmålslärare som kan
det här, så får Ahmed bli mentor, som har jobbat 25
år i den svenska skolan men har också samma bak-
grund som skall vi ta nu ett konkret fall nu faktiskt:
Said. Och så får han den orienteringen om hur man
skall bete sig, hur man skall bemöta. Och det här är
frågan om mänskliga relationer

Lägg av att vara stöddig mot kvinnor till exem-
pel. Lägg av med det. Och det är inte lätt, för det är
en del utav mig själv, jag vill inget illa. Det funkade
där, alla accepterade det. Men det funkar inte. Här
slår det gnistor om det. Sluta och ha en undervisning
i religion som är bekännande. Gå över till objektivt
kritiskt betraktande. Det är jättesvåra saker. Jäm-
likhet mellan män och kvinnor, det är lätt att säga
men det tar oerhört lång tid och man måste ha ett
öppet sinne för att snabbt kunna integreras i den här
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processen. Jag hävdar att det är en integrationspro-
cess och inte en assimilationsprocess. Du får ha dina
värderingar och din reli…kvinnosyn och sånt, fast
bara du inte övar det aktivt i din gärning, för det
går inte, det tar kvinnor inte. Sen vad du gör på din
privata tid, det är en annan sak, om du kan skilja åt
de här två sakerna, för det kan du inte göra. Det har
varit ett tiotal fall när det har blivit riktig sån här
kris. Sen är det ju så at mindre kriser pågår stän-
digt, men de är så pass hanterliga att man inte behö-
ver sätta in mentorer och aktiv hjälp för de här per-
sonerna. Det är möjligt att det är ännu fler sådana
fall som jag kan minnas, men det är väldigt vanligt.
– Men du tycker att det har fungerat det här men-
torskapet?
– Ja, det är det bästa vi har kommit på att en lands-
man som vet vad det här är frågan om, men som själv
har gått igenom processen bli en mentor, en trygghet
för den personen. Att de på sitt eget språk kan gå ige-
nom det här och där det inte är någon makt va. För
hos mig är det ju makt, jag sätter lön och jag håller på
och bedömer, då är det makt. När jag för sådana
samtal så hör jag bara ja ja ja ja. Och jag tänker så
här att ”himlarns vad fort det här går”. Det är ingen
process, man gör mig bara viljes, den vet vad jag vill
höra, men det har inte hänt någonting. Medan i det
här mentorskapet så ändrar det sig.
– Hur fortskrider mentorskapet, har du kontakt med
mentorn?
– Ja, jag har ju aktiv kontakt, jag träffar ju dem och
så brukar jag höra, hur går det, finns det hopp? Går
det framåt? Eller har ni kommit fram till att det här
var ingenting, för det kan ju hända också, att det är
en sån jävla press på en så att man kommer på själv
att nej, det här kommer jag må så dåligt utav att jag
skall titta efter något annat.
– Har det hänt?
– Ja, det har hänt.
– Vad har du sagt då?
– Jag har sagt: Det är ett klokt beslut. Kör inte slut
på dig själv, bränn inte ut dig, det är ingen som
tjänar på det. Ta tid, kom igen. Efter ett tag.” (Jo-
han, chef inom skolan).

Den återgivna framställningen om vikten av att
ha erfarenhet av svenskt arbetsliv målar en bild av

skolan som ett landskap, inom vilket Ahmed och
hans kolleger måste orientera sig för att integre-
ras. Johans tydliga budskap är att läroplanen är
förankrad i vissa värden som gäller i den svenska
skolan. Koder måste släppas och läras in, något
som han förstår är svårt. Kvinnosyn och jämlikhet
tas upp som typiska stötestenar. Hela framställ-
ningen kringgärdas av omsorgen om de desorien-
terade, där försöken att anpassa sig till skolans
kultur inte givet alltid lyckas. Föreställningen om
skolan som en plats där man måste mötas utan att
ta med sig sin kvinnosyn existerar parallellt med
insikten om att man svårligen kan leva så.

Som jämförelse kan det vara intressant att titta
på exemplet där en chef inom en enhet där man
huvudsakligen arbetar med tekniska problem inte
såg några problem med att sakna svensk arbetslivs-
erfarenhet, huvudsaken man kunde jobbet. Jobbet,
enligt den chefen, hade inte mycket med mänskliga
relationer att göra. Samma chef var väldigt noga
med personligheten hos den han anställde, och sa
sig kunna gå ganska långt i ansträngningen för att
anställa en person som hade den rätta personlig-
heten. Detta förhållande kan verka paradoxalt till
en början, men blir mer logiskt om man ser till vil-
ken arbetsuppgift det handlar om. Den personlig-
het som eftersöktes kan ju vara just en sådan som
inte ställer stora krav på socialt umgänge.

En flexibel hållning till hur väl en person skall
passa in i arbetsmiljön artikulerades av samma
chef. Han återgav följande om en rekrytering som
höll på att bli problematisk för hans verksamhet:

Där hände det ju saker då som att hon vägrade gå ut
till män, som fick problem /…/ Hon kom alltid in
och frågade om det var en ensam man. Och då våga-
de hon inte gå dit. Jag försökte fråga henne varför
hon inte ville, men det fick jag inte veta. Men jag
kan ju gissa. Och då gjorde vi så i stället att min
assistent fick följa med henne ut. Och det gjorde ju
min assistent med glädje samtidigt som hon tyckte
att det var kul att få komma ut och titta. (Janne,
chef inom en teknisk verksamhet)

Janne berättade att det hade tagit två veckor för
kvinnan att vänja sig vid arbetssituationen, och
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att allt löste sig till det bästa. Han menade att näs-
ta gång något liknande inträffar, då finns bered-
skap för att lösa problemet. Kvinnan i fråga hade
snart gått vidare i sin karriär, något som Janne be-
traktade som en stor förlust för verksamheten.

Att arbeta med barn och vuxna i en skola hand-
lar till stora delar om mänskliga relationer. Jag fö-
reställer mig att det på få områden finns så skilda
uppfattningar om hur livet levs bäst, som på fa-
miljeområdet. Exempelvis åsikter om hur barn
skall uppfostras och vara mot varandra och vuxna
är föremål för ständig debatt (och konflikt) oav-
sett de inblandades etniska bakgrund.

Mentorskap nämndes flera gånger under fältar-
betet, bland annat som en potentiell lösning på svå-
righeter förknippade med introduktion på de ar-
betsplatser där informanterna arbetade. Inom sko-
lan förefaller förmedlandet av värden ha en central
betydelse. Inom däremot en teknisk förvaltning
framstår flexibilitet som ett centralt begrepp. I
båda fallen utgjorde tiden en viktig faktor.

Kön och ålder

Flera informanter hade preferenser avseende kön.
Tre manligt dominerade arbetsplatser efterfråga-
de uttryckligen kvinnor. Två av dem prioriterade
kvinnliga sökande mycket högt när de gick ige-
nom inkomna ansökningar. Oberoende av hur de
i praktiken agerade var det emellertid ingen som
ville beskriva rekryteringsprocessen som uttryck
för kvotering av något slag. Kompetens sågs alltid
som a och o. Ålder tillmättes betydelse så tillvida
att många gärna hade haft fler yngre i organisatio-
nen. Samtidigt såg man i vissa fall att det kunde bli
problem att få olika åldrar att trivas ihop, något
som ibland kunde styra rekryteringen. Man fun-
derade exempelvis om en äldre kvinna kunde tri-
vas och stanna i en grupp med unga biträden, och
valde därför en yngre sökande. Här saknades in-
ställningen att ”blandat är bäst”, utan man för-
sökte komponera så åldersmässigt lika grupper
som möjligt.

Etnisk bakgrund

Ingen av informanterna sade sig tillmäta de sökan-
des etniska bakgrund någon betydelse vid rekryte-

ring. Någon tyckte att avdelningen för närvarande
hade för många med utländsk bakgrund, och hade i
den senaste rekryteringen försökt komma till rätta
med detta. En chef inom socialtjänsten sade sig i sin
löpande rekrytering försöka mixa folk med olika
etnisk bakgrund, på grund av den sammansättning
brukarna hade. En chef inom Komvux sa att hon
tyckte att personer med utländsk bakgrund måste
in på alla möjliga typer av arbetsplatser och hade
gjort några rekryteringar med detta i åtanke. Kan-
ske inte så mycket utifrån skolans behov som för att
visa för sig själv och andra att hon inte hade några
fördomar och för att hon trodde att eleverna på
hennes skola, som till 50 procent utgjordes av per-
soner med utländsk bakgrund, behövde dessa före-
bilder. De flesta kommenterade dock frågan om et-
nisk bakgrund med att om personen har annan
bakgrund än svensk så måste personen ändå tala en
god svenska.

Det personliga brevet

Nästan alla informanter ansåg att tonen i de per-
sonliga breven var av vikt när man skulle välja ut
sökande till intervju. Någon kunde förvisso tycka
att enbart den formella kompetensen avgjorde sa-
ken, och visste att man kunde låta sig luras, medan
de flesta kunde bli intresserade av ett brev som sa
något mer. På samma vis kunde breven ge en
känsla av att en person inte passade. När två per-
soner med likvärdig formell kompetens jämför-
des, berättade en informant att breven var till stor
hjälp. Information som kan tyda på självständig-
het och språkkunskaper nämndes som viktig. En
manlig chef som rekryterade till en manligt domi-
nerad arbetsplats, tyckte sig se att kvinnor mark-
nadsförde sig hårdare än män. Det var en ton han
inte hade så mycket till övers för, men han hade
stor förståelse och därför överseende, då han trod-
de att de ofta var tvungna att slåss hårdare för att
synas i branschen.

Brevet, påpekades det, skall säga något mer om
en människa, det skall fånga ens intresse. Under
den del av fältarbetet som bestod i att följa ett par
enskilda rekryteringar och diskutera dem med in-
formanterna blev det uppenbart att brevet har
större betydelse än kanske ens informanterna
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tänkt på. Brevskrivandet är en genre för sig, där
koder skall följas och där språket är viktigt.

Meritvärdering

Det framstod som om problem kring meritvärde-
ringen fanns på två plan. Dels handlade det om
huruvida informationen var översatt eller ej. Dels
handlade det om hur man såg på utbildning som
införskaffats i annat land än i Sverige. Fem av in-
formanterna hade aldrig varit med om att de fått
in intresseanmälningar till tjänster, som styrkt
kompetensen med examina från annat land än
Sverige. Fyra menade att behörigheten till tjäns-
ter till vilka de rekryterar är reglerad i lagen
(brandförsvar, lärare och sjuksköterskor). En chef
inom skolan menade att det inte var något pro-
blem när det gällde lärare så länge det inte handla-
de om hemspråkslärare: Det finns ju ingen behö-
righetsgivande utbildning för somaliska hem-
språkslärare! Ett par andra chefer menade att för
att ha kompetens för arbetet måste man ha erfa-
renhet av svenskt arbetsliv, då tjänsterna både for-
mellt och informellt innebär vägledning i det
svenska samhället. I dessa fall kan examina mycket
väl vara från annat land. Flera antydde att utbild-
ning från andra länder än Sverige kunde vara väl
så god, bara man kan svenska. IT-teknisk utbild-
ning från exempelvis trakterna kring Mellanös-
tern, USA, England och Tyskland sågs som meri-
terande, medan utbildning inom samhällsveten-
skap från Irak bedömdes som svår att jämföra med
svensk.

De flesta hade inte funderat över vem de skulle
vända sig till i fall meritvärderingsproblem skulle
uppstå, men antog att det fanns någon på förvalt-
ningen som kunde sådant. Några såg översättar-
byråer och lärarhögskolor som självklara rådgiva-
re. Generellt hade man inte haft sådana här pro-
blem, då de flesta som söker har svenska examina,
och i de fall detta inte finns, så har man översatt
och vidimerat sina intyg innan man sökt tjänsten.
En chef för en teknisk verksamhet sade sig inte
ge sig om översättning saknades, då han ansåg att
personligheten var den viktiga: ”Då spelar det
ingen roll om du är från Armenien eller Sund-
svall”. Sammanfattningsvis verkade meritvärde-

ring inte uppfattas som något stort problem i den
här fasen av gallring bland de arbetssökande. Fle-
ra informanter menade att meritvärderingsfrågan
hade större aktualitet för några år sedan. Det
framstod som om det var vanligare att intyg och
betyg var oöversatta då. Erfarenhet av svenskt ar-
betsliv och/eller goda kunskaper i svenska språket
var två faktorer som ofta verkade villkora arbete
om examen inhämtats i annat land. Den här öns-
kan om att arbetskraften redan skall vara ”svensk”
när den anställs återkommer då och då i materia-
let. Det är uppenbart att risken för exkludering av
”ännu icke försvenskade” personer ökar i samma
takt som dessa krav sprids i samhället, eftersom de
reducerar möjligheterna till en första kontakt med
arbetslivet.

Kollegernas inställning

I flertalet verksamheter var många personer in-
blandade i rekryteringsarbetet. Undantag gällde
rekrytering till vikariat inom städteamet, vilket
var något som gruppledaren skötte helt själv.
Gruppledarna inom socialtjänsten hade av sin
chef blivit delegerade ansvaret för rekrytering av
assistenter och socialsekreterare. Dessa tog enligt
chefen inom socialtjänsten med sig någon ur grup-
pen i rekryteringsarbetet. Genomgående deltog
facket på något sätt i processen när det handlade
om att besätta chefstjänster. För det mesta tog che-
ferna hjälp av personer ur personalgruppen som
skulle komma att jobba nära den som skulle an-
ställas. När det gällde att plocka ut dem som skulle
komma till anställningsintervju, kunde antingen
chefen själv, eller i några fall en assistent, samman-
ställa och grovsortera de sökande efter utbildning
och erfarenheter. Några informanter beskrev ett
tillvägagångssätt där chefen, PA-ansvarig, någon
ur arbetsgruppen samt fackliga representanter
fick göra sina egna prioriteringar för att sedan
jämka samman dessa. Få genomförde intervjuerna
ensamma, man såg till att man var minst två styck-
en enligt majoriteten av informanterna. Det an-
sågs inte rimligt att alla i en personalgrupp skulle
delta i intervjun, men man såg oftast till att de ar-
betssökande fick träffa personalgruppen eller ar-
betslaget under lättare former, som vid en lunch
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eller ute på arbetsplatsen. Personalen fick sedan
diskutera sina intryck med dem som arbetade med
rekryteringen. Sammanfattningsvis tyder be-
skrivningarna av kollegernas deltagande och in-
ställning på att fler än chefen har stort inflytande
över vem som anställs. Följden blir därmed att
hänsyn till många viljor måste tas. Hur pass olikar-
tade dessa viljor är måste därför i sin tur styra hur
heterogen organisationen blir.

Rekryteringsprocessen – en fallstudie

För att få en bild av rekryteringen till kommunens
organisation i praktiken, genomfördes under fält-
arbetet en mer närgången studie av ett par rekryte-
ringsprocesser. Följande fall får tjäna som exempel
för att belysa rekryteringens problematik och hur
föreställningar och strategier kan få konsekvenser
avseende exkludering av personer med utländsk
bakgrund. Tjänsten i fråga, som var ett vikariat,
kan kort sägas innebära många kontakter med
kommuninvånare och även en hel del skrivarbete.
De personer jag talade med, och vars arbete med
rekryteringsprocessen jag också följde, var chefen,
Solveig, och en mellanchef, Martin. Här presente-
ras den del av den processen som föregick anställ-
ningsintervjuerna. I fokus står själva ansöknings-
handlingarna, vilka undersöktes med avseende på
de frågor vi behandlat ovan.

Tjänsten söktes av 22 personer. Av kravprofilen
framgår att sökanden bör ha gymnasial, helst
samhällsvetenskaplig utbildning, gärna eftergym-
nasial med inriktning på information och samhäl-
le, fem års yrkeserfarenhet, erfarenhet från kom-
munal förvaltning, service, information eller soci-
alt arbete. Vidare nämndes i samma kravprofil
önskemål om föreningsvana, perfekt svenska i tal
och skrift liksom engelska och gärna fler språk.
Sökanden skall vara serviceinriktad, receptiv,
nyfiken, ha lätt för att umgås med människor, ha
sunt förnuft, samt vara uthållig, visionär och initi-
ativrik.

Av de sökande hade 16 svensk bakgrund och 6
utländsk. Av de 6 som blev uttagna till intervju
hade 5 personer svensk bakgrund och endast 1
person utländsk. Då dessa kallades till intervju var

det en av dem med svensk bakgrund som inte dök
upp. Övriga 5 intervjuades.

De bortsorterade

Det verkar som om de 22 sökande har fått känne-
dom om jobbet genom Arbetsförmedlingen och
den annons som satts ut i dagspressen. En är redan
anställd som vikarie i verksamheten och har fått
informationen internt. Ytterligare en har anknyt-
ning till verksamheten genom en tidigare praktik,
men fick informationen genom annonsen. Vid
samtalen med de personer som deltog i rekryte-
ringen, chefen och en arbetsledare, fanns inga
tecken på att övriga sökande var kända av dessa.
Huruvida de namngivna referenterna var kända
av chefen känner jag inte till.

Flertalet ansökningar såg snygga och prydliga
ut, med ett brev på cirka en A4-sida och en bifogad
CV. I några fall var breven mycket kortfattade och
CV saknades, vilket kan ha bidragit till att ansök-
ningarna hamnade underst i högen, som såg ut att
vara ordnad efter prioritet. Dessa ansökningar
saknade också återkoppling till annonsen, något
som informanterna ofta pratade om som viktigt.
De menade att den sökande på detta sätt visar att
den verkligen läst annonsen och vet vad det är för
jobb den söker. Flera av informanterna ansåg att
ansökningarna blivit bättre de senaste åren, bland
annat genom att ge mer information. Möjligen
kan detta ha ett samband med den träning i att
skriva ansökningar och meritförteckningar som
ges på söka-jobb-kurser. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att hindren för de sökande inte
sammanhängde med själva formen på ansökning-
arna, annat än i tre fall där ansökningarna såg på-
tagligt ”oprofessionella” ut.

En av de sökande hade valt att inte sätta sitt
namn ovanför adressen i brevhuvudet på ansök-
ningsbrevet. Han hade ett engelsk-klingande
namn som dök upp först på brevets andra sida, i sig-
naturen. Det kan tolkas som att personen hade som
strategi att inte avslöja sin bakgrund, utan ville att
läsaren skulle läsa brevet först. Den person som
sammanställde alla ansökningar i en lista hade
dock hittat ytterligare ett namn, ett afrikanskt, på
ett bifogat utdrag från universitetet. Detta, liksom
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det engelska, hade sedan angetts vid sammanställ-
ningen av personerna och deras meriter. Att läsa-
ren på så vis uppmärksammades på bägge namnen
togs upp vid en av våra diskussioner, men förfaran-
det upplevdes inte som felaktigt av informanterna.

De formella meriterna som efterfrågades, sam-
hällsvetenskaplig gymnasieutbildning och gärna
socionomexamen, matchades inte helt. Flera var
gymnasieekonomer, en hade socionomexamen. De
flesta andra hade dock många, oftast över hundra,
akademiska poäng som innefattade allt från fil.
kand. i sociologi, jur. kand., påbörjad forskarut-
bildning i sociologi, kulturgeografi och u-landsfrå-
gor, till andra samhällsvetenskapliga och humanis-
tiska ämnen. Just i gruppen med utländsk bak-
grund fanns personer med fil. kand. i kulturgeogra-
fi och kulturpedagogik, liksom två gymnasieeko-
nomer och en resebranschutbildad. Alla hade sina
utbildningar från Sverige, även om det i vissa fall
fanns examina från hemlandet också. Den enda re-
levanta yrkesutbildningen i sammanhanget, socio-
nomexamen, hade bara en av dessa sökande.

Kravet på minst fem års yrkeserfarenhet från
näraliggande verksamheter var inte uppfyllt i nå-
got fall. De flesta hade dock många års allmän ar-
betslivserfarenhet, förutom i de fall sökanden var
mycket unga.

Åldersstrukturen hos dem som ej blev aktuella
för intervju såg litet annorlunda ut jämfört med de
som blev kallade. Genomsnittsåldern hos den här
gruppen var betydligt högre än bland de potentiellt
lämpliga. Som vi sett tidigare, så vill de flesta verk-
samheter vi undersökt ha fler yngre medarbetare.

Om man tittar på den språkliga kompetensen
kunde flertalet också av dem som avfärdades som
icke lämpliga bedömas som behärskande svenska i
skrift. Detta åtminstone om man bara tittar på
den skriftliga ansökan, den enda text av de sökan-
de jag hade tillgång till. Några av dem uppfattade
jag hade vissa språkbrister. Min förmåga att bedö-
ma det språk som krävs för att klara av arbetsupp-
gifterna är förstås begränsad.

Kring ett av ansökningsbreven uppstod en dis-
kussion. Jag upplevde språket som ambitiöst och
utvecklingsbart. Chefen däremot, ansåg den språk-
liga kompetensen helt otillräcklig för den tänkta

arbetssituationen, som bland annat innefattade
författande av överklaganden och andra texter vil-
ka måste vara felfria för att bli tagna på allvar. Hon
tyckte också att det vore respektlöst om kommun-
invånare som själva har utländsk bakgrund, skulle
servas av personal som inte kan språket väl. Dessut-
om menade hon att det skulle vara att sända ut fel
signaler till befolkningen, att det kan uppfattas
som om man kan få kvalificerade jobb utan att kva-
lificera sig, något som inte skulle skapa de incita-
ment till utbildning man eftersträvar inom hennes
verksamhet. Här finns en konflikt mellan de olika
argument för mångfald som diskuterades i inled-
ningen. Representation i organisationen i förebild-
ligt syfte saknar i det ovan beskrivna fallet stöd.
Tvärtom menar informanten att en person som
inte talar perfekt svenska och har lika bra utbild-
ning som de andra i organisationen skulle förhin-
dra att personer för vilka denne skulle vara en före-
bild skaffade sig utbildningen.

De sökandes beskrivningar av sig själva varierar
med varje individ. Personerna har beskrivit sig
själva som nyfikna, initierade, intellektuella, utåt-
riktade, verklighetssökande, stresståliga, samar-
betsvilliga, kreativa, serviceinriktade, noggranna,
lättlärda, sociala, duktiga på kontakter och sam-
hällsintresserade.

Det finns inga generella brister som känneteck-
nar vare sig de bortsorterade personerna eller deras
ansökningar. Flertalet hade hög utbildning, skrev
en god svenska och hade i övrigt varierande meri-
ter. Vad man däremot kan konstatera är att det i
gruppen icke lämpliga, där antalet sökande med
utländsk bakgrund var relativt sett fler, inte åter-
finns någon man under 30 år, till skillnad från i
gruppen potentiellt lämpliga. Detta kan betyda att
ålder och kön haft betydelse vid sållningen. Däre-
mot tillmättes inte etnisk tillhörighet någon utta-
lad betydelse – något som kan komma att förändras
med ett eventuellt framtida krav att prioritera per-
soner med annan etnisk bakgrund än svensk.

De potentiellt lämpliga

I den här gruppen om 6 personer, hade alla skrivit
brev med hjälp av dator. Även om vissa utskrifter
var dåliga var de alla prydliga, en till och med tjusig
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med dokumenten utskrivna på papper i olika dova
färger. Presentationsbreven, som alla återknöt till
annonsen, omfattade cirka en halv A4 och åtföljdes
hos samtliga av en CV. Tonen i presentationsbre-
ven varierade, men var överlag vad som skulle kun-
na beskrivas som avslappnat korrekt. Två brev gav
ett påtagligt akademiskt intryck. I det ena fallet
kommenterade chefen detta som positivt, i det an-
dra såg hon tilltalet alltför akademiskt.

Alla sex som valdes ut till att intervjuas var väl-
utbildade. En hade en fil. kand. i ekonomi och en
pågående juristutbildning, en annan fristående
kurser i olika discipliner, ytterligare en annan var
samhällsvetare. Det fanns också en som hade en
fil. kand. i idéhistoria och två var socionomutbil-
dade. Vad gällde den formella utbildningen skilde
den sig inte mycket jämfört med de som ratades.

De sex personerna hade också olika slags rele-
vant yrkeserfarenhet. De hade alla arbetat i
Sverige, även om en av de två med socionomexa-
men hade sin utbildning från det forna Jugoslavi-
en. Alla sökande utom en hade skickat med intyg
från tidigare arbetsgivare och oftast hade man
namngivit referenterna.

Åldersmässigt skilde sig gruppen tydligt från
gruppen av icke lämpliga, i så måtto att de flesta
var under trettio år. I annonsen hade man tydligt
uttryckt att man sökte en ung man, men man hade
ändå kallat lika många kvinnor som män till inter-
vju. Det berodde enligt chefen på att kvinnorna
alltid slog männen på fingrarna vad gäller komp-
etensen. Hon menade att de ofta har bättre utbild-
ning, de har rest, kan fler språk och har oftare varit
i serviceyrken.

En annan punkt på vilken gruppen avvek, gällde
deras förmåga att visa att de haft det aktuella arbe-
tet i åtanke när de beskrivit sig själva och sina egen-
skaper. Att de var pedagogiska, samhällsintressera-
de och tyckte om att vägleda anknöt till annonsen
på ett sätt som verkade förtroendeingivande.

Varför blev de kallade till intervju?

Mångfald i bemärkelsen människor med olika er-
farenheter i alla möjliga avseenden, verkade vara
eftersträvat i den aktuella verksamheten. Som vi
sett tidigare förväntas dock mångfalden hålla sig

inom vissa ramar, vilka utgörs av de normer som
gäller på arbetsplatsen. Inför en nyanställning blir
därför rekryterarens avvägning mellan avvikelse
och anpasslighet, mellan hetero- och homogeni-
tet, avgörande. Och det första som en sådan be-
dömning grundas på är de sökandes personliga
beskrivningar i ansökningsbrevet.

De ansökningar som inkommit från personer
med utländsk bakgrund utmärkte sig inte köns-
fördelningsmässigt eller utbildningsmässigt. De
av de sökande som hade annan bakgrund än
svensk utmärkte sig inte heller genom att produ-
cera mindre korrekta ansökningshandlingar än de
med svensk bakgrund, särskilt kvinnorna skrev
genomgående väl, oavsett utbildningsnivå.

De som kallades till intervju verkade alla intres-
santa för informanten på något vis, bortsett från
akademiska poäng och presentationens utform-
ning. Att ha suttit med i utredningar liksom att ha
socionomexamen bedömdes av informanten som
intressant. En ung man som i sitt brev nämnt en
del om sitt sportintresse, verkade spännande tyck-
te chefen. Innan jag redogör för de intervjuer som
gjordes med dessa potentiellt lämpliga ska jag dis-
kutera de allmänna tankar om anställningsinter-
vjuer som framkommit i studien.

Anställningsintervjuer

Det här avsnittet kommer att behandla anställ-
ningsintervjun ur ett övergripande perspektiv,
både som situation och med avseende på vad che-
ferna och de personalansvariga brukar ha i åtanke
inför den och efteråt. Inledningsvis presenteras
vilken roll kollegerna spelar och hur föreställning-
ar om brukarnas förväntningar beaktas. På den
presentationen följer en beskrivning av vilken
vikt cheferna lägger vid olika egenskaper hos de
sökande. Också den problematik de personer som
är inblandade i anställningsintervjun upplever,
kommer att behandlas.

Kollegernas roll

Som tidigare nämnts var många personer inblan-
dade i rekryteringens olika faser, och då i synner-
het i valet av vilka som skulle kallas till intervju.
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Även om den som slutligen bestämde vem som
skulle anställas normalt var chefen, räknade dessa
genomgående personalens åsikter som viktiga att
ta i beaktande. Jag fick intrycket av att cheferna
kunde se sig själv som mer experimentella än sina
underordnade i några av fallen. De anställda, me-
nade ett par chefer, tenderade gärna att välja
kompetenser de kände igen.

I grundskolan har organisationsmodellen med
arbetslag stor betydelse för vilket inflytande perso-
nalen har på rekryteringen. Skolledarna verkar
anse att arbetslaget har bäst kännedom om vilken
kompetens som behövs, liksom vilken ”persontyp”
och ”personlighet” (alternativt personliga egen-
skaper) som skulle passa in i laget.

Jag lyssnar ju med personalen, vad är det egentligen
för personliga egenskaper eller andra kompetenser,
ämneskompetenser, som vi tycker att vi saknar? Jag
har jobbat så många år, så jag ser nog ganska klart
också, vem som de är ute efter. Och är det så att vi får
fram några stycken, då får de i regel välja. (Sven-
Åke, chef inom skolan).

En chef inom Komvux, där man inte kommit så
långt med organiseringen av arbetslag, menade
att gällde det lärare så var det biträdande rektorer
som skötte rekryteringen. Inställningen hos med-
arbetarna blev inte lika viktig:

När det gäller lärare är det så pass givet vad det är
som behövs. Det är väl i så fall mera om vi behöver
någon på kansliet. Då diskuterar vi nog mer tillsam-
mans i ledningsgruppen, vad det är för kompetens vi
saknar. (Barbro, chef inom skolan).

Beslut kan legitimeras med kravprofiler men ändå
föranledas av uppfattningen om personen som
samarbetspartner. En chef som till en början var
oenig med sin personal vid en rekrytering använ-
de sig av sin, mycket preciserade, kravprofil just i
diskussionen med personalen:

Ja, jag har inga problem med att vara chef i de läge-
na och dessutom kände jag att den andra männis-
kan skulle jag inte kunna samarbeta med. Och efter-

som arbetsledarens roll är en stor del av det arbete
jag tidigare har haft, alltså jag behöver avlastning,
så måste jag kunna fungera med den arbetsledaren.
Och det som gjorde då att vi inte blev oense, utan vi
kunde ju samsas till slut, det var ju att jag tog fram
kravprofilen, och la den och så satt vi med den och så
såg vi att han stämde in på kanske 12 punkter av 15
medan deras representant stämde in på 5. Då sa vi
att okej, då kör vi så här. (Solveig, chef ).

Hennes berättelse om rekryteringen föranleder re-
flektion kring dokumentet ”kravprofil”. Vad har
det för funktion, om de som är involverade i rekry-
teringen kan ha så skiftande åsikter som i exemplet
ovan. Man kan fråga sig om människor i organisa-
tionen verkligen upplever att sådana här dokument
är redskap till hjälp i rekryteringsarbetet. Det finns
ytterligare andra exempel i materialet som tyder på
att arbetsgrupper kan vilja känna igen kompetens
snarare än söka ny. Då blir frågan än mer en ledar-
skapsfråga. I materialet finns ett exempel på när
chefen lät den bland personalen igenkända komp-
etensen få företräde. Det gällde en rekryteringspro-
cess i vilken alla som ville fick vara med och delta.
Chefen tyckte sig se ett annat kompetensbehov än
personalen, vars kandidat ändå ”vann”.

Inställningen hos de blivande arbetskamraterna
kan alltså ha betydelse för exkludering, om det
stämmer att cheferna oftare vill förändra, men att
arbetsgrupperna ändå har mycket inflytande. Det
som framgår tydligt är i vilket fall, att cheferna vill
ha de anställdas åsikter, även under provanställ-
ningsperioder, för att ha en möjlighet att undvika
personalproblem. Det framkom att referenser
inte alltid är att lita på. Personer som uppfattas
som obekväma i en viss anställning kan nämligen
ibland kan ges goda referenser när de söker nya
arbeten, helt enkelt för att man vill bli av med
dem. Trots detta ses referenserna och intervjuerna
som de absolut viktigaste redskapen.

Brukare och klienter

Vilken betydelse brukares och klienters inställning
tillmättes vid rekryterarnas bedömning av lämplig-
heten hos de sökande varierade. Det som framhölls
mest var förstås att man med hänsyn till brukare
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och klienter måste försäkra sig om att de sökande
talar en bra svenska. Jag har tidigare nämnt att
språkkravet sällan beskrevs som rekryterarnas
egna. På ett liknande vis, utan att cheferna anförde
det som om det vore ett argument mot att rekrytera
personer med utländsk bakgrund, framhölls ofta
situationen inom äldreomsorgen som ett typiskt
exempel på att brukarna inte alls välkomnar dessa
personer. Flera informanter, även sådana som inte
själva arbetade inom äldreomsorgen, tog upp dessa
”fall”. Dels handlade det om vad man betecknade
som en rasistisk patient, som gav vårdbiträdet från
ett afrikanskt land grovt förolämpande tillmälen
varje gång hon kom in på hans rum. Den här histo-
rien berättades av ett par av cheferna och en PA-
ansvarig. Andra berättade om vårdtagare som väg-
rade släppa in personer med afrikanskt utseende i
sina hem. Det fanns en stor upprördhet hos infor-
manterna när de pratade om de här sakerna, det var
uppenbart att detta var en pågående diskussion,
och flera undrade varför media aldrig riktat fokus
mot frågan. Vid en av fokusgruppsdiskussionerna
togs ett liknande fall upp. En ung tjej, också hon
med afrikanskt ursprung, ansågs på sin arbetsplats
vara mycket kompetent, fin och mjuk, en verklig
tillgång. När hon vid några tillfällen behövde ”gå
dubbelt” vid hembesök, vägrade klienterna låta
henne vara med. Ett annat exempel, som inte var
känt för utomstående var ett där en stark föräldra-
grupp gjort uppror mot skolskjutsorganisationen:

Vi har några utlänningar som arbetar här, och i
Grödinge ville föräldrar inte att invandrare skulle
köra deras barn. De klagade på att chauffören, en
man, körde mot rött ljus, körde för fort, tog inte upp
barnen, stannade på fel ställe. Men det handlade
egentligen om att han var invandrare. Det handlade
om att de ville ha tillbaka sin gamla chaufför, men vi
roterar här, eftersom olika områden är olika tunga.
(Bengt, chef inom en teknisk förvaltning).

Bengt berättade att han hade känt sig tvungen att
ge sig i det beskrivna fallet, men att han inte ämna-
de låta föräldrar bestämma en annan gång.

Personer med utländsk bakgrund kunde också
behandla varandra illa inbördes, hävdade några av

informanterna inom omsorgsverksamheterna. Det
kunde handla om att unga kvinnliga vårdbiträden
med turkiskt ursprung inte kunde gå hem till tur-
kiska familjer i hemtjänstärenden, då dessa familjer
utnyttjade dem långt mer än de skulle gjort om de
hade varit en unga kvinna med annat ursprung.
Dessa unga kvinnor kunde enligt informanterna
inte sätta gränser hos dessa brukare, som åberopade
släktskap med vilket vissa skyldigheter mot dem
följde. Det numera ofta anförda ”fenomenet” att
personer med utländsk bakgrund helst vill ha
svenska handläggare inom socialtjänsten anfördes
även i denna studie (Kamali 1997). Det hävdades
bero på både att svenskar är ”snällare” och att man
inte litar på att handläggare med utländsk bak-
grund kan uppfylla tystnadsplikten.

Hur utbredda de här problemen i verkligheten
är går inte att säga utifrån mitt material. Handlar
det om rationalisering av exkluderande beteende,
eller vill man bara berätta vad man har att kämpa
emot? Det är ofta andrahandsinformation, vilket
kan tyda på att det är samma fall som återberättas
på olika arbetsplatser. Flera informanter insiste-
rade dock på att det här var saker som pågått i alla
år, och att situationen snarast förvärrats.

De chefer som kommit till tals här har i inget
fall hävdat att de frågar brukarna om vad de tycker
att de anställda skall ha för egenskaper. Vissa me-
nade att de enkätundersökningar man gör för att
säkra kvalitén på servicen, utgör en form av sådan
brukarkonsultation. Självklart, menade man,
hade man exempelvis eleverna i åtanke när man
rekryterade lärare, men inte på ett sådant sätt att
man frågade dem eller föräldrarna. En chef inom
skolan berättade hur han föreställer sig att den
som rekryterar fungerar:

– Det kan väl handla om var jag står i den här dis-
kussionen själv. Alltså vad jag tycker om invand-
ring, och vad jag tycker om invandrare och det kan
ju också vara så att jag kan fundera – vad tycker
tredje man? Om jag exempelvis skulle anställa en
svart person i årskurs fyra som kan perfekt svenska,
så tror jag att många funderar vad skulle föräldrar-
na säga då? Alltså jag tror att det handlar om att det
som inte är känt ,det är man ju osäker och rädd för.
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Och därför tror jag att det fortfarande är bra, för de
finns här, även om de finns i projekt. Så finns de i
vår verksamhet.
– Har du hört något sådant, att man vill inte ta
några onödiga risker?
– Nej, men alltså det är klart att, det som har varit
har ju oftast varit man säger så här, om du har en
utländsk bakgrund och skall jobba i en klass, så är
jag helt övertygad om att även om du så att säga har
stöd från olika parter så får du en föräldragrupp
emot dig. Men om du anställer en skåning som du
knappt hör vad den säger, så behöver du inte vara
orolig. (Sven-Åke, chef inom skolan)

Sven-Åke använder sig av två extremer för att illus-
trera vad han ser som ett orimligt, men icke desto
mindre närvarande förhållningssätt bland chefer
och brukare. Han beskriver området som skolan
ligger i som ”vitt”. Befolkningen accepterar dem
med utländsk bakgrund de känner, men ”med dem
på andra sidan järnvägen kan man aldrig veta”.

Han såg ett följdproblem av att skolorna inte
kunde ha vikarier ”på lut” i verksamheten i sam-
ma omfattning som på åttiotalet. Genom att vika-
riera blev människor kända i organisationen och
kunde anställas efter en tid. Idag, menade Sven-
Åke, är allting i projektform, och människor för-
svinner när projektpengarna är slut. På så vis för-
lorar man kontinuiteten i relationen till nya män-
niskor i verksamheten. Om den gamla ordningen
med vikarier funnits kvar, hade det varit en bra
väg att lära känna nya personer, trodde han.

Flera informanter är inne på den linje som be-
skrivits ovan. Förslag som kom fram vid fokus-
gruppernas diskussioner rörde sig också ofta om
möjligheter till praktikplatser och provanställ-
ningar. En möjlighet att lära känna individer, där
man inte förbinder sig till att ge någon en tillsvi-
dareanställning. En tolkning här är att det hand-
lar om att man inte vill ta risker. Det förefaller
upplevas som en större risk att anställa personer
med utländsk bakgrund än andra personer.

Viktiga egenskaper och hur de bedöms

När vi pratade om vilka egenskaper som var viktiga
att ta fasta på under anställningsintervjun fram-

trädde två tydliga teman. Dessa faller bägge under
kategorin informella kompetenser, då de flesta che-
fer och personalansvariga menade att de formella
meriterna redan var bedömda i den här fasen. Det
första och tydligast artikulerade handlade om kom-
munikation. Det andra var det svenska språket, hur
det talades men också hur det skrevs. Dessa två te-
man flyter naturligtvis in i varandra, men det är
inte givet att de inte kan säras på under vissa villkor.
När cheferna talade om kommunikativ förmåga
handlade det om de informella kompetenser som vi
tidigare varit inne på; att passa in i arbetsmiljön,
kunna samarbeta och vara socialt kompetent. Inte
förrän jag tog upp frågan om förmågan att kommu-
nicera verbalt och betydelsen av att behärska det
svenska språket, fokuserades detta. När jag nedan
presenterar dessa teman, kommer också anställ-
ningsintervjusituationen som sådan att behandlas
under kommunikationstemat. Dessa hör mer själv-
klart samman, då just karaktären hos den relation
som uppstår mellan sökande och chef är ett av måt-
ten på den arbetssökandes lämplighet.

Flertalet chefer som höll i anställningsintervjuer
uppfattade det som viktigt att känna att de kom-
municerade med de sökande. De eftersträvade att
de sökandes ögon skulle visa att de förstod vad sam-
talet handlade om. Däremot kunde samma chefer
ha helt olika syn på hur anställningsintervjun bor-
de utveckla sig. Vissa lade ner all sin kraft på att av-
formalisera mötet, så att det sanna jaget hos den
arbetssökande skulle visa sig. Andra följde strikt
frågemallar vid anställningsintervjun. Sådana che-
fer menade att det är svårt att hålla isär intervjuper-
sonerna om man gör flera intervjuer på en dag. En
sådan mall som jag fick ta del av var uppdelad i två
delar. Dels handlade det om upplägget, dels om vil-
ka frågor som skall ställas och i vilken ordning saker
skall avhandlas. Som en särskild uppmaning i upp-
läggsbeskrivningen står vad man skall vara medve-
ten om: första intryck, röstläge, ton, kroppshåll-
ning, rörelser. Flera av informanterna betonade att
det första intrycket är mycket viktigt, även om de
samtidigt önskade att det inte var så. De verkade
däremot inte eniga om på vilket vis första intrycket
har betydelse. Somliga såg det första intrycket som
kvardröjande vare sig man ville eller ej, medan
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andra menade att det första intrycket var det sanna
jaget (jfr Taylor 1994).

Bakom uppfattningen om det första intrycket
som en sann bild av ett jag kan ligga föreställning-
en om att det i varje individ finns ett äkta, opolerat
jag, som kan visa sig och observeras i ett möte
mellan människor. Problemet med denna före-
ställning är att den bortser från betydelsen av
kontext och erfarenhet och ser personligheten
som enbart sprungen ur individen. Detta förhåll-
ningssätt kan göra att intervjuaren riskerar att
inte känna igen de kvalitéer han eller hon letar ef-
ter hos den sökande, om inte denna delar rekryte-
rarens erfarenhetsvärld.

Alla var medvetna om att de arbetssökande var
nervösa och därför inte ”sig själva” när de kom till
intervjun. Nervositeten ansågs dock vara försvun-
nen när de gick därifrån. Trots att nervositeten på-
talades av alla, betraktades likväl första intrycket
som mycket viktigt. Mina frågor kring hur de sö-
kande reagerade på intervjusituationen motivera-
des av att jag föreställde mig att personer med olika
erfarenheter av att söka arbete också skulle kunna
reagera olika på intervjusituationen. Endast få av
informanterna såg något samband mellan etnisk
bakgrund och sätt att hantera intervjusituationen.
Återigen handlade det då om att personer från Mel-
lanöstern ansågs mer påstridiga. En man från sam-
ma område hade också kommenterat att det kändes
märkligt att bli intervjuad av en kvinna, mindes
någon som inte trodde att svenska män reagerade
på en sådan sak. Däremot framställdes inte någon
etnisk grupp som mer obekväm i situationen än an-
dra. En grupp som påtalades skilja sig från de andra
med avseende på hur de betedde anställningsinter-
vjun var annars unga nyutexaminerade lärare och
förskollärare jämfört med äldre ur ”den gamla sko-
lan”. De unga var bättre på att ta för sig. Inom en
teknisk verksamhet tyckte man sig ha sett att kvin-
nor marknadsförde sig hårdare än män när de sökte
tekniska arbeten. Utifrån vad cheferna berättade
förefaller anställningsintervjun inte vara någon
källa till indirekt diskriminering (som inlednings-
vis bland annat beskrevs som orsakad av egenska-
per som var ojämnt fördelade bland de arbetssö-
kande utifrån vissa kategorier).

När cheferna talade om kommunikativ förmå-
ga handlade det ofta om den sociala kompetensen,
den som sällan nämns i kravprofiler och annonser.
När de använde sig av begreppet social kompetens
gjordes det nästan alltid med en kommentar om
att det var ett utslitet begrepp. Det anses säga litet,
men verkar ändå oumbärligt för rekryterarna.
Ofta användes det för att sammanfatta de infor-
mella kompetenser som cheferna ville se tecken på
vid anställningsintervjun. I begreppet lade man
då kommunicerbarhet, öppenhet, sympatiskhet,
mod, humor, att ha fötterna på jorden, receptivi-
tet m. m. Att ha social kompetens beskrevs också
som att ha förmågan att ge och ta, umgås med
människor på samma villkor. Vid intervjun av-
görs också om arbetssökande verkar vara levnads-
glada, ärliga och positiva, egenskaper som ibland
räknades in som sociala kompetenser.

Nödvändigheten av att vara socialt kompetent
förklarades med att man måste kunna fungera i ar-
betslag eller inom organisationen i stort, samt dess-
utom hantera människor externt. En chef påtalade
att hennes anställda hade ett väldigt utsatt arbete
som myndighetsutövare. Det krävdes av dem att de
skulle kunna hantera hotfulla klienter. Särskilt in-
vandrare som hade svårt att förstå betydelsen av
hennes anställdas arbetsinsatser kunde vara myck-
et hotfulla menade hon. Det var annars ovanligt att
de chefer och personalansvariga jag talade med sär-
skilt pekade ut människor med utländsk bakgrund
som mer krävande än andra grupper.

Hur bedömde då cheferna de här egenskaperna,
vilka verktyg var de viktigaste? De flesta talade om
att det var en känsla man fick för någon, en intui-
tion, och särskilt då i den första stunden. En upple-
velse av den sökande kunde ta sig uttryck i en för-
nimmelse i magen eller hjärtat. Testning med hjälp
av särskilda personlighetstester nämndes bara i ett
fall, och de kombinerades då alltid med intervju och
återföring av testresultaten vid en sådan.

Det här måste ses som en möjlig kritisk del av
rekryteringsprocessen. En uppsättning, bara i bäs-
ta fall namngivna, egenskaper skall bedömas med
hjälp av intuitionen. Hertzberg och Knocke (under
utgivning) finner att arbetsgivarna i deras under-
sökning förfar på samma sätt beskrivits ovan.
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Hertzberg och Knockes resonemang om intuition-
ens betydelse i sammanhanget bygger på ett (filo-
sofiskt) antagande om att intuitionen är grundad
på erfarenheter och förmågan att uppfatta sam-
band mellan dessa. Orsaken till att associations-
kedjorna förblir oartikulerade förklaras med att de
har lärts in icke-diskursivt genom erfarenhet.

”Den kunskapsbildningsprocess som det är
fråga om torde bestå i att de anställningsan-
svariga sätter vissa moment i den sökandes
agerande i relation till tidigare förvärvade
kunskaper om hur beteende och karaktär
hänger ihop, och skapar sig en mer omfattan-
de bild av den sökandes personliga egenska-
per. Den sedan tidigare förvärvade kunskaps-
stocken, varmed vilken de sökande bedöms, är
som vi har sett inte tydligt artikulerad vid
tolkningen. Det är därför knappast någon
omtolkning det är fråga om – tolkningen är
omedelbar och den befintliga förförståelsen
räcker till. De tidigare tillägnade kunskaperna
är fullt tillräckliga och utmanas inte av den
nya erfarenheten; den sökande agerar uppen-
barligen på mer eller mindre samma sätt som
andra personer med önskvärda sociala egen-
skaper har gjort tidigare. Att kunskaperna som
aktualiseras vid den här bedömningen är på-
tagligt icke-diskursiva kan ha att göra med att
de är inlärda sedan en förhållandevis lång tid
tillbaka. Frågan är då hur konservativ intuitio-
nen är i det här fallet. Det torde vara så att
förförståelsen inte utmanas när man följer det
som ’känns’. Någon diskursiv utläggning om
hur den gamla kunskapen måste anpassas till
de nya erfarenheterna uppstår uppenbarligen
inte” (ibid).

Deras slutsats blir att det är tänkbart att den stora
betydelse som intuitiv kunskap tillmäts när sö-
kande bedöms kan bidra till att göra en organisa-
tion socialt homogen. Det som känns avvikande
missgynnas, och det som igenkänns gynnas. Att
detta sätt att bedöma sökanden skulle missgynna
personer med utländsk bakgrund hålls därmed
inte alls för otroligt av författarna.

De flesta cheferna lyfte med viss stolthet fram
intuitionen och känslan som viktiga redskap vid
rekryteringen. Utifrån deras berättelser kan man
utläsa att det har varit en lång process att lära sig
bedöma människor vid intervjusituationen på det-
ta vis. Men eftersom ett oproblematiserat förhål-
lande till de informella bedömningsmetoderna
överväger i materialet, bör detta beaktas när bety-
delsen av majoritetens normer vid rekrytering dis-
kuteras.

Även vad som sägs vid en anställningsintervju
ansågs vara av vikt, även om de flesta mer under-
strök betydelsen av hur saker sägs. Det skulle fin-
nas ett innehåll, och inte bara vara en uppvisning i
verbalitet. Både manliga och kvinnliga chefer ville
i några fall att de arbetssökande skulle bjuda mot-
stånd, inte bara sitta och hålla med vid anställ-
ningsintervjun utan ”visa att de hade en ryggrad”.
En av det PA-ansvariga såg förekomsten av spon-
tana berättelser om sina kunskaper som ett mått
på verklig kompetens. Ur de arbetssökandes per-
spektiv gäller det dock att balansera – i några fall
uttrycktes att de sökande inte får vara för fram-
fusiga.

Betydelsen av att behärska det svenska språket
var som tidigare nämnts det andra dominerande
temat när vi talade om anställningsintervjun. Att
behärska språket innebar olika saker vid olika
verksamheter inom kommunen. Inom äldreom-
sorgen var det viktigt att klara av att sköta kontak-
terna utåt och med vårdtagarna. En kvinna som
arbetade inom detta område menade att kunska-
per i svenska språket var en förutsättning för att
klara av arbetet. Inte bara för att sköta de externa
och interna kontakter som fanns i arbetsuppgifte-
rna, utan också för att exempelvis klara av att ta
arbetsmiljöansvar. Detta togs upp i samband med
uppräknande av en mängd orsaker till att även de
mindre kvalificerade arbetena krävde goda
svenskkunskaper. Hon verkade föreställa sig en
vägg av problem det handikapp som brister i
svenskkunskaper skulle innebära för en anställd.

Inom förskolan ansåg man att det var viktigare
idag att vara språklig förebild, än för tjugo år se-
dan. Man menade att den stora mängd barn på
daghemsavdelningarna som inte hade svenska
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som förstaspråk, måste få tillgång till personal
som talar en ”bra svenska”:

Och det kan ju också vara så när det gäller personer
med utländsk bakgrund, att man är extra noga med
att kolla det här med svenska språket. För där tycker
jag att vi har gjort misstag i förskoleverksamheten,
att vi har hittat sådana som är duktiga pedagoger,
och som är väldigt rara och trevliga och bra men det
visar sig sedan att språket inte är bra. Och det häm-
mar ju barnens utveckling och det hämmar ju bar-
nens språkinlärning också /… /Det finns föräldrar
som har ringt och frågat varför vi har personal som
inte talar svenska. (Gunnel, chef inom barnom-
sorgen).

Brukarnas betydelse för språkfärdighetskravet
framträder tydligt i de verksamheter där barn och
ungdomar är inblandade. Man är ofta, som i fallet
ovan liksom i tidigare presenterade citat, noga
med att understryka vilka förträffliga personer
det handlar om, när tyvärr språket ändå brister.

En av cheferna som själv hade en brytning i sitt
sätt att tala svenska menade att de som sökte arbe-
te hos honom när han hade satt ut sitt namn i
platsannonsen, till stor del talade alldeles för dålig
svenska för att kunna arbeta i hans verksamhet.
Han upplevde det som att de försökte utnyttja
hans förmodade erfarenhet av situationen, men
ansåg att de aktuella arbetssökande inte på något
vis levde upp till de krav man kunde ställa på dem.

I skolan ansågs utmärkta kunskaper i svenska
språket vara en förutsättning för att få arbete, om
man bortser från kraven på hemspråkslärarna:

– Men gäller det själva undervisningen då är
svenskan oerhört viktig.
– Kan du mäta det då vid intervjutillfället?
– Ja, alltså man säger så här, att för mig spelar det
inte så stor roll vad man säger på intervjun utan
mera hur man säger saker och ting och det är klart
att, jag har jobbat i norra Botkyrka också som skolle-
dare, och på något sätt har man den uppfattningen i
norra Botkyrka att så kanske det är bra att ha en
lärare med utländsk bakgrund och det är det ju
säkert, men det är ju samma krav på svenskfärdig-

het för det. Jag vet att det har varit så att man har,
jag tycker att man har lurat en del hemspråkslärare,
alltså när man drog ner den organisationen så sa
man gå in på lärarhögskolan och så kompletterar vi
sen och så kommer du tillbaka sen, och så konstate-
rar man att dörren var ju stängd då också. Jag re-
kryterade inga av dem. Så svenskan är oerhört vik-
tig. (Sven-Åke, chef inom skolan)

Samma intervjuperson menade också att man i
olika funktioner skriver hem till eleverna och att
det inte är acceptabelt med stavfel i utskick. Den
samlade bilden av kraven i skolorna i Botkyrka är
att det svenska språket uppfattas behöva försvaras.
Det finns ett mått av trotsighet vid framhållandet
av vikten av detta försvarsbehov; man sätter ner
foten med stor tydlighet. Min tolkning är att man
upplever att om det svenska språket inte försvaras
undermineras den plattform som man tänker sig
att det gemensamma språket utgör.

Det fanns bland cheferna som jag intervjuade
några som menade att de själva kunde hantera de
problem som de tyckte att brister i de anställdas
språkkunskaper ledde till. Inom socialtjänsten
fanns det exempel både på hur man hjälpte varan-
dra med att granska texter, men också att man
skickade anställda till logoped för att bättra på ut-
talet. Just socialtjänsten uttryckte också, vid den
fokusgrupp jag deltog i, behovet att få stöd för
textgranskning. Vid flera tillfällen har jag också
stött på att man efterlyst särskilda ordbehand-
lingsprogram för den som inte har svenska som
förstaspråk. Förvirring verkade råda om sådana
existerar överhuvudtaget.

Ett annat exempel på att det finns flexibilitet
hos chefer inom kommunen, återgavs på följande
sätt, som svar på frågan om man någon gång känt
oro över fattade anställningsbeslut:

Det har väl hänt att jag varit tveksam, men samtidigt
är jag inget bra vittne i det här därför jag umgås
väldigt mycket med folk från andra kulturer, så jag är
van att höra alla möjliga brytningar och uttryck som
är litet spännande också ibland. Samtidigt pratar jag
själv en del språk, så att i värsta fall så brukar jag reda
mig på ett annat. Men utåt, då brukar jag faktiskt
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vikta det, sitter man i kundtjänst åtta timmar om
dan, då krävs det att man har ett bra språk, det behö-
ver inte vara utan brytning utan god språkförståelse
och vårdat. Däremot om man är som jag kallar det
grottmänniska , man står med huvudet ner i en dator
hela dagarna, då spelar det inte så stor roll. Men
mätningen har aldrig mött några större problem. Om
du har en brytning i språket, så är det ju ett alldeles
utmärkt tillfälle att träna upp genom att vara ute i
verkligheten. Den här flickan vi hade från Makedo-
nien, när hon kom så var hon jättenervös när hon
började hos oss. Hennes språk var på ren svenska uselt.
Men det insåg jag ganska snabbt att det var för att
hon var nervös. Det var första gången i hennes liv
som hon kom ut och hon var 42 år, trebarnsmamma,
nyskild, 80-poängare, hon kunde allting egentligen,
hon kunde hela teorin och tekniken. Men språket var
jättedåligt. Och det kan jag tala om att efter ett halvår
så hade hon ett språk som var precis lika bra som vil-
ken anställd som helst. (Janne, chef inom en tek-
nisk verksamhet).

Den här inställningen till språk och arbete var inte
typisk för det insamlade materialet. Det var vanli-
gare att man såg språksvårigheterna som så allvar-
liga att de måste lösas innan en anställning kunde
bli aktuell. Inom vissa av kommunens verksamhe-
ter har rekryteringsbehovet blivit så stort jämfört
med utbudet på arbetsmarknaden, att man säger
sig ha tagit initiativ till anställning kombinerad
med språkutveckling i samarbete med Komvux.
Vid tiden för studiens genomförande hade dock
initiativet inte kommit längre än till att man kon-
taktat Komvux och väntade på deras svar.

Den andra fasen av fallstudien

I följande avsnitt behandlas den andra fasen av
den tidigare presenterade rekryteringsprocessen;
intervjufasen. Anställningsintervjuer är i sig själ-
va påfrestande för de som deltar, och det underlät-
tar knappast att utomstående blandas in. Den in-
tervju som refereras till här var en andra intervju,
inför vilken den arbetssökande kvinnan, Sanya,
antogs vara mindre nervös. Att jag presenterar
anställningsintervjun och diskussioner kring den

och andra, motiveras av att de faktorer som spelar
in vid intervjufasen av en rekrytering kan belysas
genom detta exempel. Presentationen är ämnad
att ge en fingervisning om hur rekrytering skiljer
sig åt i teori och praktik, något som är viktigt om
man misstänker att det finns något i procedurerna
som exkluderar vissa grupper från anställning.

De faktorer jag intresserat mig för kan samman-
fattningsvis sägas vara den betydelse känslan eller
intuitionen tillmäts i chefernas bedömning av de
sökandes informella kompetens. Betydelsen av de
sökandes motiv att söka arbetet fokuseras också,
liksom bedömningen av deras språkliga kompe-
tens. Också vilken roll kravprofilen spelar blir en
viktig fråga i den här fasen av rekryteringen.

Samtal kring avklarade anställningsintervjuer

En fredag i augusti, just när arbetet skall sparka
igång igen efter semestrarna, hade tre personer
kallats till en första intervju i förvaltningens loka-
ler. När jag kom hade den första gått, den person
med utländsk bakgrund som man redan kände
genom dennes praktik på en av arbetsplatserna,
och man väntade på den andra. Två personer del-
tog vid intervjuerna, dels chefen, Solveig, och så
en arbetsledare, Martin. Vid det här tillfället, när
man förväntade sig att de sökande skulle vara ner-
vösa, var jag inte med. Det blev en något längre
väntan än man tänkt sig, den andre sökande dök
inte upp förrän 15 minuter efter avtalad tid. När
Solveig och Martin kom ut från den intervjun var
de helt klara över att den sökande inte var något
för dem. Efter en tredje intervju inbjöds jag att
delta i de diskussioner som Solveig och Martin
hade med varandra kring intervjuerna. Jag hade
då själv också tittat igenom ansökningarna.

Den första sökanden, Sanya, ansåg Solveig var
mycket lämplig, medan Martin reagerade något
över den språkliga kompetensen. Solveig menade
att hennes språkutveckling de senaste tre åren va-
rit mycket god, och kunde i ansökningshand-
lingarna se att hon behärskade språket mycket väl.
Även om det är litet knackigt, menade hon, så är
det inte dåligt, dessutom verkade hon nervös.

Den andra sökande diskuterades inte, utan man
bara avfärdade personen ifråga som ointressant,
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något man var helt överens om. Man menade att
personen agerat underligt, men hade svårt att för-
klara på vilket vis.

Den tredje, Elisabet, var mycket intressant, både
Solveig och Martin tyckte att hon gjort ett lugnt
intryck, att hennes meriter passade in väl. Allt var
positivt! Det var bara referenserna som saknades,
så hon hade blivit ombedd att skicka in dem. Sol-
veig argumenterade att Sanya vet vad jobbet hand-
lar om, medan Elisabet söker vilket jobb som helst,
hon vill inte längre vara kvar i det arbete hon har
nu. Sanya kommer att bli utmärkt och stanna, Eli-
sabet kommer att gå vidare! Hon tycker att ”Perso-
nal”2  skall få gå in och komplettera med en inter-
vju, ”och så måste vi fråga Elisabet vad hon skall
med det här jobbet till!” (Hon hade tagit upp nya
studier, med en annan inriktning).

Solveig tyckte att det är mycket viktigt att de
som rekryteras har klart för sig varför de vill ha
arbetet, att de verkligen förstår vad jobbet handlar
om. Stor personalomsättning i verksamhetens
historia har lett till detta tydliga krav på sökanden.

Man diskuterade vidare hur man skulle göra
med de två som kallats till intervju men som inte
gått att få tag på, antagligen på grund av semes-
trar. Solveig tyckte att man inte skulle lägga ned
något mer jobb på dem, eftersom man hade två
mycket lämpliga, de andra kräver introduktion…
De bestämde sig för att stanna vid att träffa Stefan
på måndag, sen fick det vara bra.

Samförståndet kring de olika sökandena var i
stort sett totalt. De skilde sig bara åt avseende be-
dömningen av Sanyas språkfärdighet. Man satte
högt värde på det lugna intryck Elisabet gjort,
medan det intryck personen som kom för sent
gjort absolut inte föll i god jord. Av samtalet om
dessa personer att döma var det just de sökandes
personlighet som stod i fokus vid anställningsin-
tervjuerna, även om språkfärdighet diskuterades.

Anställningsintervju hos internkonsulten

Några dagar senare får jag sitta med i en intervju
med Sanya hos en konsult på ”Personal”. Efter att
ha suttit och sneglat på varandra i foajén en stund,
presenterade vi oss för varandra jag och Sanya, och
jag frågade om hon hade något emot att jag var

med. Hon sa sig inte veta om att jag var inbjuden,
men hade inget att invända. Konsulten kom och
låste upp och vi bjöds på kaffe i hans rum. Här
hamnade jag i ett dilemma av rumslig karaktär.
Var skulle jag som åskådare placera mig? Rummet
var litet och avlångt, med två fåtöljer placerade
längs ena långväggen, med ett litet bord emellan
sig. Återstod gjorde en arbetsstol som det skulle
verkat galet att placera mitt emellan de inblanda-
de. Stolen var dessutom betydligt högre än fåtöl-
jerna. Jag blev helt enkelt tvungen att välja sida!
Diskretast var att välja Sanyas eftersom stolen
stod närmast henne. Det kändes också bra för
henne tror jag.

Konsulten inledde med att förklara att det här
var mest menat som ett tillfälle för samtal, och
inte så mycket för att gå igenom Sanyas komp-
etenser. Hon berättade genast att hon arbetat i
organisationen tidigare, som praktikant, och att
hon visste vad jobbet handlar om. Konsulten frå-
gade henne vad hon hade för fantasier kring arbe-
tet. Sanya trodde att det skulle bli bra, bättre än
förut, och berättade att hon längtade efter att få
arbeta med människor igen. Hon hade ju många
års erfarenhet av det ifrån hemlandet liksom från
socialt arbete här i Sverige. På senare tid hade hon
arbetat som ekonomikonsult, men kände att det
inte var rätt för henne. Hon var väldigt bestämd
på den punkten, och upprepade det flera gånger.
Hennes anhöriga, berättade hon, försöker få hen-
ne att satsa på data eller ekonomi, men hon ville
inte jobba med papper och siffror som saknar liv.

Med hjälp av olika ingångar försökte konsulten
reda ut varför hon såg sig som lämpad för att arbe-
ta med människor, och bilden som kom fram var
en människa som känner att hon kommer bäst till
sin rätt i den rollen. Sanya var mycket talför och
konsultens roll blev i allra högsta grad lyssnarens.
Ibland försökte han bryta in, för att styra in på frå-
gor han intresserade sig för, några gånger utan re-
sultat. Hon kom in på familjens situation här i lan-
det, hur bra det höll på att bli, och hur mycket de
hade fått kämpa. Hon berättade om familjens
start, med kriget som bröt ut när barnen var så
små, om flykten och deras livs utveckling. Vad är
det i dina livserfarenheter som kan bli en tillgång
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i arbetet här, undrade konsulten. Sanya menade
att hon hade haft många olika jobb och att hon var
en öppen person. Han frågade vidare var hon får
kraften ifrån, och hon menade att hon bara var en
sådan person, på samma sätt som hon också såg
personalen på arbetsplatsen som ett stöd.

Konsulten försökte reda ut vilka typer av män-
niskor hon tycker om att ha som arbetskamrater,
och Sanya svarade att det går bra med de flesta,
och de som hon hade svårt för, dryga personer,
ingick i livet, det var inte så mycket att göra; man
fick ha tålamod med dem.

På frågan om vad hon såg framför sig om fem år,
svarade hon att hon har fått ett fast arbete och att
barnen har det lättare.

– Kommer du att vara mer rotad då?
– Javisst, tänker inte du så? Slippa sitta så här och
svettas!

Jovisst, svarade konsulten, som verkade närmast
glad att bli tillfrågad.

Jag tänkte att hon var modig, för trots att hon
var nervös och inte alltid hittade uttrycken på en
gång, så strålade en stark personlighet ut från hen-
ne, något som hon på intet sätt försökte dölja.

Samtalet fortsatte ett tag till kring valet att byta
jobb, och konsulten avslutade med att undra om
Sanya hade några frågor. Hon undrade varför hon
blivit kallad till det här mötet, så var det inte förr.
Hon var van vid att man gick till ”Personal” när
det var klart att man fått jobbet. Precis innan mö-
tet hade hon fått veta att det var en person till som
var aktuell. Hon var dock tacksam att han redan
varit här före henne, hon menade att det är bättre
att inte vara först.

Under samtalet vände sig Sanya till mig många
gånger, ibland för att söka samförstånd och ibland
bara för att innefatta mig i situationen. Konsulten
är en professionell intervjuare som höll sig rätt
neutral, medan jag tyckte att det var jättespännan-
de och säkert såg både road och förskräckt ut allt-
eftersom intervjun fortlöpte. Rollen som delta-
gande observatör kan på så sätt vara problematisk
i en situation där personerna har i en mening
motstridiga intressen.

Anställningsintervjun motiverades här med att
konsulten ville veta mer om hur Sanya tänkte om
saker och ting. Människosyn, hennes roll i arbetet
och vilka visioner hon hade om det stod i cen-
trum. Min uppfattning av intervjun var att det
inte främst var hennes personlighet som var in-
tressant, utan hur hon såg på arbetet och livet.

Möte med konsulten, Solveig och Martin

Konsulten inledde med att berätta om sin funk-
tion vid intervjun med Sanya. Han beskrev inter-
vjun som ostrukturerat hållen, och att hans bild av
henne var att hon klarade språket tillräckligt bra.
Hur det var med hennes förmåga att skriva visste
han ju inte, men de andra kunde försäkra att det
var bara små fel i hennes ansökan.

Konsulten fortsatte med att beskriva sitt möte
med Marcus, som dykt upp efter semestern och
snabbinkallats sedan jag sist var på förvaltningen.
En ung man som man verkligen fattat tycke för,
och som dessutom uppfyllde kravprofilen, dels ge-
nom att vara just ung man, dels genom att ha en
gedigen utbildning, även om han saknade själva so-
cialbidragshandläggarbiten. Det enda som oroade
konsulten här var att Marcus uppgett att hans för-
äldrar tyckte att han hade många bollar i luften
utan att avsluta. Han hade också gett ett försiktigt
intryck i jämförelse med Sanya. Jag fick intrycket av
att det inte var helt i konsultens smak, men inte
något som de andra hade reagerat på.

Konsulten bedömde Sanyas stora livserfaren-
het som en stor tillgång, något som Marcus själv-
klart inte hade i sitt bagage i samma utsträckning,
dels på grund av sin ålder, dels därför att han stu-
derat men inte arbetat så mycket.

Alla de personer som hade kallats till anställ-
ningsintervju hade i någon mening ansetts lämpli-
ga utifrån meriter och personliga brev. Efter inter-
vjuerna kunde vissa avfärdas som helt olämpliga,
något som chefen och arbetsledaren inte hade kun-
nat avgöra utifrån ansökningshandlingarna. Nå-
gon var allt för mycket mammas pojke, någon allt
för akademisk. Personliga egenskaper verkade vara
det som ytterst motiverade de här anställningsin-
tervjuerna. När Sanya blev intervjuad var man
noga med att ta reda på vilken roll hon ville spela i
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relationen till brukarna. Kritiskt här var om hon
förstod skillnaden mellan att se sig som hjälpande
medmänniska och stödjande till självhjälp.

Även om Martin hade åsikter om Sanyas språkli-
ga kompetens, förblev hon bedömd som lämplig
efter intervjun, då Solveig kanske tack vare Sanyas
praktikperiod visste att svenskkunskaperna räckte
för arbete i verksamheten. Det ofta uttryckta beho-
vet hos kommunens chefer att få prova sig fram kan
ses bekräftat av just det här fallet. Det är inte givet
att Solveig hade bedömt hennes svenskkunskaper
som tillräckliga om hon inte haft erfarenhet av hen-
nes förmåga att arbeta under praktiken.

Så stod det länge och vägde mellan Marcus och
Sanya. När jag senare träffade på Solveig berätta-
de hon att Marcus fått tjänsten. Han ansågs kunna
sköta en del av arbetet som den som slutat specia-
liserat sig på. Det framgick inte av kravprofilen att
denna kompetens söktes, och var inte heller uppe
på den anställningsintervju som jag deltog i. Inte
heller vid de diskussioner som man förde kring

intervjuerna talade man om denna kompetens.
Kravet tillkom under processens gång, och Sanya
ansågs inte kunna uppfylla detta krav. Utan att
hävda att detta krav tillkom för att manövrera
bort en annars kompetent person, kom det att
göra rekryteringen mindre tydlig än den inled-
ningsvis var. Bilden av rekrytering där en kravpro-
fil ligger till grund för senare rationella bedöm-
ningar grumlas något. Solveig och Martin handla-
de på det vis de såg som bäst för verksamheten,
vilket innefattade förändringar i kraven på de sö-
kande. Exemplet visar att förfaranden som fram-
står som oproblematiska och rättvisa, i praktiken
kan bli betydligt mer komplexa.

Noter
1 Av anonymiseringsskäl kan inte en närmare förklaring ges
här.
2 ”Personal” kallas i det här sammanhanget de internkonsul-
ter på Administrativa servicekontoret (ASK) som också hållit i
fokusgruppssamtalen och svarat för utarbetandet av den tidi-
gare nämnda viljeinriktningen.
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I följande kapitel diskuteras det värde som mång-
falden anses ha i organisationen. De två huvudlin-
jer, eller legitimeringsstrategier, som drogs upp i
inledningen kommer att belysas med exempel från
materialet. Synen på den etniska mångfalden
hänger delvis ihop med den erfarenhet man har av
att anställa och arbeta med människor med ut-
ländsk bakgrund, och med den tolkning man gör av
sin erfarenhet. Den påverkas också av vad som upp-
fattas som sanningar om personer med utländsk
bakgrund. Sammantaget innebär detta att den dis-
kurs inom vilken aktörerna verkar, kan visa sig i
både de attityder och de erfarenheter som infor-
manterna ger uttryck för.

Studien av rekrytering i Botkyrka kommun har
på förvaltningsnivå motiverats av (1) ett lokalt
behov av att tillvarata kommuninvånarnas kom-
petens (Kommunledningskontoret 2000) samt,
på politisk nivå av (2) ett samhällsintresse av att
även personer med utländsk bakgrund får tillträ-
de till arbetslivet. Det första motivet har med vär-
dering av kompetens att göra, och hänger därmed
samman med vilka behov den som värderar
kompetensen föreställer sig att de sökande behö-
ver uppfylla. Det senare motivet uttrycks som att
man bör öka andelen med invandrarbakgrund
bland kommunens anställda.1  Samhällets intresse
av detta kan antas vara att skatteintäkterna ökar,
bidragskostnaderna minskar, samt i förlängning-
en att människors ökade delaktighet leder till att
integrationsprocessen gynnas och segregationen
minskar – situationen blir mer rättvis. Dessa två
motiv kan ses som verkande i samma riktning; de
utgör två goda skäl att se över sin rekrytering!

Problem uppstår när man försöker göra den kom-
petens man tror finns hos befolkningen åtråvärd
just med åberopande av invånarnas förväntade
kulturkompetens (etnicitet som kompetens) eller
flerspråkighet. Då faller resonemanget om rättvi-
sa oavsett bakgrund, då blir det rekrytering avsett
bakgrund. Jag har därför försökt få en bild av var-
för informanterna skulle vilja att det fanns fler
med utländsk bakgrund i deras organisation, då
jag menar att deras motiv är viktiga för hur en så
kallad viljeinriktning tas emot och ges kraft.

Att rekrytera och befordra
personer med utländsk bakgrund

I det här avsnittet presenteras informanternas ti-
digare erfarenheter av arbetskraft med utländsk
bakgrund. Det framkom att de flesta hade erfaren-
het av att rekrytera ur denna kategori, däremot
förekom inte lika ofta att man hade varit med och
befordrat personer med utländsk bakgrund. Någ-
ra intressanta områden att diskutera togs upp un-
der intervjuerna. Vilken betydelse erfarenheterna
hade för ens rekryteringsarbete, liksom hur de
förändrat kraven det var ett par av dessa.

Ingen av informanterna som intervjuades sade
sig ha erfarenhet av målinriktat mångfaldsarbete.
Däremot menade en chef att hon medvetet valt
personer med utländsk bakgrund i ett par fall,
både för att visa att hon inte hade fördomar och
för att få en ökad representativitet i personalen.

Så några gånger har jag anställt lärare med ut-
ländsk bakgrund, jag skall minsann inte ha några

Attityder
och erfarenheter
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fördomar. Och de har haft för kort erfarenhet av att
jobba i Sverige, så det har inte blivit bra. Sen får
man ju inte av det då lura sig så att man aldrig
vågar göra om det igen. Men det var till exempel en
kille som jag anställde när jag var studierektor här,
och som fick träffa ämnesansvariga i matte. Och hon
var också tveksam, men hade samma inställning
som jag att man måste tro på vad han säger. Att han
verkligen gillar att samarbeta och att han arbetar på
ett demokratiskt sätt med eleverna och sånt. Fast det
var ju inte så (skratt). Nu var det inte någon tillsvi-
dare anställning, och det var ett vikariat. Fast man
blir besviken, man tycker det är synd, att man får
sådana erfarenheter, det kan ju ändå hända att
man påverkas i fortsättningen. (Barbro, chef
inom skolan)

Om den andra rekryteringen där samma infor-
mant medvetet valde en person med utländsk
bakgrund, berättar hon så här:

Och så sen strax efter så behövde vi en mattelärare
igen. Och då anställde vi också en med utländsk
bakgrund, som pratade ganska dålig svenska, men
som var behörig och som dessutom hade utbildat sig
en del här i Sverige. Det var också ett vikariat. Vi sa
vi får väl se hur det går då, och det var jättemycket
problem med svenskan, eleverna klagade framförallt
invandrareleverna, för de har ju lättare att förstå en
svensk, som pratar svenska, än en annan invandra-
re. Och då var vi väldigt tveksamma, men honom
gick det att prata med. Så dels fick jag honom att gå
på svenskundervisning, eller uttalsträning, och han
har verkligen utvecklats, det har varit jättebra, han
är en stor tillgång. (Barbro, chef inom skolan)

Om jag tolkat henne rätt, såg hon tillbaka på de här
rekryteringarna som två där man sett resultatet
som mindre lyckade. Att sedan den andra rekryte-
ringen gick bra undervärderas när hon blickade till-
baka på händelserna. Informantens oro över att
hon skall blir rädd att anställa personer med ut-
ländsk bakgrund i fortsättningen kanske är befo-
gad, då den dåliga erfarenheten i det här fallet ver-
kar överskugga den goda. Inställningen till rekry-
teringen var dock att personer med utländsk bak-

grund av rättvise- och representationsskäl skulle
särbehandlas positivt.

I en verksamhet där flyktingar var klienter hade
tidigare rekrytering skett med utgångspunkt från
den språkkompetens som fanns hos de sökande.
Den praktiken ville nuvarande chef bryta, då han
ansåg att det inte var lämpligt att handläggarna
själva hade utländsk bakgrund. Den roll som
tjänstemännen hade kunde härigenom förlora sin
tydlighet, ansåg han, och därför var det bättre att
använda tolk. Den här informanten försökte i sitt
arbete rekrytera svenska unga män, en uppgift
han i det senaste fallet inte lyckats lösa. En annan
chef inom samma område menade att det inte var
bra att ha för många personer med utländsk bak-
grund i samma verksamhet, men att det måste fin-
nas några. Exempelvis menade han att det höjde
kompetensen i arbetslaget att ha migrationserfa-
renhet, då den kunskapen kan förmedlas till kolle-
gerna. Den här chefen tyckte emellertid inte att
personer skulle rekryteras utifrån att deras speci-
ella kompetens utgjordes av tillhörighet i en viss
etnisk grupp.

I intervjuerna pratade vi om erfarenhet av att
rekrytera personer med utländsk bakgrund. I vil-
ken utsträckning sökte sig personer med utländsk
bakgrund till verksamheten och blev de kallade
till intervju? Ofta framställde informanterna det
som om detta inte var något de tänkte på, de såg de
sökande som personer. Informanternas signaler
var tydliga; annan etnisk tillhörighet är inte ett
hinder i vår organisation. När de vid intervjuerna
ombads räkna hur många de hade i sin verksam-
het som hade annan bakgrund än svensk, gjorde
de det utifrån vad de själva ansåg vara utländsk
bakgrund. Därför finns personer födda i Sverige
av finska föräldrar medräknade, samtidigt som
exempelvis personer med tyska föräldrar inte räk-
nats med. Det kan verka förvirrande att inte defi-
niera tydligt vilka som skall räknas. Jag har dock
främst varit intresserad av vilket betydelse den
beskrivna bakgrunden getts och inte främst hur
den faktiskt ser ut. För att visa hur olika betydelse
den etniska bakgrunden kunde ges är följande be-
lysande. Medan en chef kunde säga att ”vi har en
med baltiska föräldrar också, men den bidrar min-
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sann inte till någon mångfald” kunde samtidigt
en annan informant säga sig vara nöjd med att till-
sättningen av en tjänst med en kvinna med finska
föräldrar då detta ansågs berika organisationens
mångfald och bättra på representationen.

Om personer anses bidra till någon mångfald
eller ej hänger samman med vilka förväntningar
cheferna hade på mångfalden. Stor olikhet i
mängd verkar vara vad som avses generellt när de
jag talat med i kommunen diskuterat mångfald
och mångfaldens värde.

Bara en chef svarade att man aldrig hade haft
personer med utländsk bakgrund som sökande till
verksamhetens utannonserade tjänster. En över-
gripande förklaring till detta var verksamhetens
specifika utbildningskrav, som gjorde det gene-
rellt svårt att rekrytera. Tidigare internutbild-
ningsinsatser hade inte fallit väl ut, och utgjorde
därför ingen lösning på problemet som hon såg
det vid intervjutillfället. Ett samarbete med dåva-
rande arbetsmarknadsförvaltningen hade lett till
flera praktikplatser för personer med utländsk
bakgrund. Orsaken till att dessa personer ej blivit
kvar var enligt chefen främst att de inte velat det
själva, samt att i ett fall bristande språkkunskaper
utgjort hinder för en framtida anställning.

I övrigt hade samtliga informanter åtminstone
någon gång haft sökande med utländsk bakgrund.
I vissa verksamheter som exempelvis barnomsor-
gen, skolan och städteamet hände det varje gång
man utlyste tjänster, medan man i andra verksam-
heter hade färre erfarenheter av att ta emot sådana
ansökningar. Dessa enheter var oftast placerade
högt upp i den kommunala hierarkin, och rekryte-
rade till renodlat administrativa tjänster.

Hur ofta personer med utländsk bakgrund blev
kallade till intervju varierade anmärkningsvärt.
Nästan hälften av informanterna kallade alltid
personer med utländsk bakgrund. I kontrast till
detta var det en rektor och två informanter på hö-
gre administrativ nivå som aldrig kallat en person
med utländsk bakgrund till intervju på den aktu-
ella arbetsplatsen. Något som förenar dessa tre,
och som möjligen kan tänkas ha spelat en roll i
sammanhanget, är att de i sitt arbete i högre ut-
sträckning har brukare eller klienter bland vilka

personer med utländsk bakgrund är i majoritet. I
ett fall motsägs uppgiften om att man alltid kallar
personer med utländsk bakgrund till intervju av
en annan person i samma enhet, något som är in-
tressant när vi tittar på hur man uppfattar sitt eget
agerande.

Misslyckade rekryteringar
– kultur och språk som förklaring

Alla chefer sade sig ha gjort misslyckade rekryte-
ringar någon gång. Ju längre tid man hade haft per-
sonalrekrytering som en av sina arbetsuppgifter,
desto självklarare verkade de tycka att det var att
man kunde misslyckas. Personer som hade verkat
mycket lämpliga vid anställningsintervjun hade se-
nare visat sig alldeles olämpliga. Man ansåg sig
ändå inte kunna vara utan anställningsintervjun,
det var det bästa redskap man hade menade man.

Hade misslyckade rekryteringar och konflikter
på arbetsplatsen någon gång uppfattats som bero-
ende på ”kulturkrockar” och/eller bristande språk-
lig kompetens hos de anställda? Generellt avfärda-
des sådana förklaringar av cheferna i studien. Man
betonade att de flesta problem med personalen
hade med personlighet och personkemi att göra.

Återigen var det främst när det gällde skolan
och förskolan som man mer djuplodat gav sig in
på diskussioner om kultur och språk. Vi har sett
tidigare att värdegrund i skolan liksom betydelsen
av kunskaper i svenska språket är faktorer som
lyfts fram återkommande. Det förutsattes av che-
fer inom skolan att personer med varierande bak-
grund kan mötas på arbetsplatsen och arbeta
inom ramarna för denna värdegrund, denna över-
enskommelse om etik och moral inom skolans
väggar. Att motsättningar på dessa områden lett
till att personer hade fått sluta eller valt att säga
upp sig verkade inte vara något vanligt förekom-
mande. Däremot fanns det exempel på att perso-
ner som inte ansågs tala så bra svenska hamnade
utanför på arbetsplatsen. Det kunde vara städer-
skan som bara talade finska och ansågs dra sig un-
dan från den gemensamma fikarasten, eller en lä-
rare som inte blev delaktig i arbetslaget, trots att
det egentligen ingår i arbetet att delta i gruppen.
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Samarbetsproblem beskrevs av cheferna som ty-
piska. Man tänkte sig att det fanns kulturella för-
klaringar till detta, att ett demokratiskt arbetssätt
inte var något alla hade erfarenhet av. Också sättet
som vissa personer med utländsk bakgrund be-
mötte föräldrar på inom skolan beskrevs som res-
pektlöst och orsakat av hemlandets kultur.

Misslyckade rekryteringar förklarades i ett fall
som beroende på att man slarvat när man priorite-
rat en sökandegrupp framför andra. I det här fallet
handlade det om att man velat få in yngre lärare i
en skola, vilket lett till att de nyrekryterade, unga
lärarna visat sig vara mer konservativa i sitt ar-
betssätt än de redan anställda. En lärdom att dra
från en sådan erfarenhet kan vara att de föreställ-
ningar som görs om de kategorier som skapas
överskuggar vad en rekryteringsprocess är menad
att resultera i – att hitta den bäst lämpade.

Chefer och PA-ansvariga som deltog i studien
hade alla erfarenhet av konflikter bakom vilka man
menade låg bristande kommunikation. De behöv-
de inte uppstå mellan personer med utländsk res-
pektive svensk bakgrund, utan kunde lika väl ut-
vecklas mellan olika grupper av personer med ut-
ländsk bakgrund. Man tänkte sig att missförstånd
ofta låg bakom sådana konflikter. Kulturella för-
klaringar avvisades oftast, även om en och annan
anekdot innehöll sådana. Exempelvis den manliga
chefen på en kvinnodominerad arbetsplats be-
skrevs som alldeles för auktoritär mot sina anställ-
da. Informanten förklarade detta med att han kom
från ett land där kvinnosynen avvek från den svens-
ka, och uppmanade enligt egen utsago mannens
anställda att ha överseende med hans ledarstil.

Vid tiden för den här studien hade ett mobb-
ningsfall just uppdagats inom en omsorgsverk-
samhet. Den drabbade hade själv hade påkallat
uppmärksamhet kring problemet. Uteslutningen
och trakasserierna hade pågått i många år, och
inte förrän nu hade personen i fråga vågat ta upp
det med arbetsledningen. Den utsatta kvinnan
hävdade att orsaken till mobbningen var hennes
etniska bakgrund, medan kollegerna menade att
hon inte skötte sitt arbete och därför kritiserades.

Att åsikterna gick isär om den betydelse etnisk
bakgrund har i konfliktsituationer, som i det här

beskrivna fallet, var inte ovanligt. Det torde vara
mer regel än undantag att olika röster väger olika
tungt när de gäller att tolka och lösa konflikter. En
ökad medvetenhet kring detta skulle förmodligen
få gynnsamma effekter på arbetsklimatet.

Informanternas bild av exkluderingen

Vad ser då cheferna och de personalansvariga som
de främsta skälen till att så få med utländsk bak-
grund har en tjänst inom organisationen och då
främst på högre befattningar? Fyra huvudorsaker
identifierades av informanterna. Det handlade för
det första om brister i de arbetssökandes språkliga
kompetens. För det andra sågs en förmodad brist
på lämplig eller tillräcklig utbildning som skäl till
att man så sällan anställde personer med utländsk
bakgrund till kommunens verksamheter. För det
tredje trodde man att tiden ännu inte var mogen,
och för det fjärde var man osäker på om kommu-
nalt arbete verkligen attraherade personer med
utländsk bakgrund.

Språket

De allra flesta såg brist i svenskkunskaper som den
huvudsakliga anledningen till att personer med
utländsk bakgrund exkluderades från kommu-
nens organisation. Bristande ambitioner vad gäll-
de språkstudier hos både låg- och högutbildade
ansågs av några informanter vara orsaken till det-
ta. Någon nämnde att det man uppfattade som
passivitet i själva verket var samhällets fel, att man
genom att erbjuda andra försörjningsmöjligheter
än arbete ledde in flyktingarna in i bidragsbero-
ende. Få angav dock brister i svenskkunskaperna
som enda skälet till exkludering, men det fram-
trädde som ett legitimt skäl till bortsållning, ett
skäl inför vilket cheferna själva inte kunde göra
något. Det fanns också ett par informanter som
såg det som nödvändigt att utveckla de anställdas
språkliga kompetens samtidigt som de arbetade
på deltid.

Även om några av informanterna var kritiska till
att man ställde hårda krav på språklig kompetens,
så hade man förståelse för de chefer som ändå drev
kraven. De menade att cheferna antagligen hade
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föreställningen om att språkkunskaperna måste
ligga på en viss nivå, inte att de använde språkkra-
vet som ett sätt att medvetet diskriminera någon.
Eftersom flera röster kritiserar språkkravet kan
man misstänka att det här handlar om indirekt dis-
kriminering av personer med utländsk bakgrund.
Den kompetens som efterfrågas kan inte förväntas
vara jämnt fördelad över en heterogent samman-
satt befolkning. Dessutom kan det finnas skäl att
ifrågasätta kravens relevans.

Utbildning

Att personer med utländsk bakgrund skulle sakna
den rätta utbildningen uppgavs vara en vanlig or-
sak till att man inte kallade dem till intervju, liksom
det var en vanlig förklaring till varför organisatio-
nen i stort verkade spegla befolkningens etniska
sammansättning illa. Någon undrade hur många
av dem som bodde i kommunen som verkligen
hade arbetstillstånd, då dessa till stor del antogs
vara flyktingar.

I de verksamheter där intervjuerna genomfördes
rekryterade cheferna till olika typer av befattning-
ar. Av de tjänster som man nämnde att man rekry-
terade till krävde 12 högskoleutbildning, 6 gymna-
sial utbildning och bara 5 ingen speciell utbildning
eller exempelvis körkort för viss typ av fordon. De
flesta tjänster som krävde högskoleutbildning var
pedagoger av olika slag och socionomer, men man
rekryterade också civilekonomer, ingenjörer på oli-
ka poängnivåer liksom läkare och sjuksköterskor.
Bara till städjobb krävdes ingen utbildning, men
enligt den gruppchef som jag intervjuade talades
det om att man ville införa krav på gymnasiekom-
petens även för sådant arbete. Själv tyckte hon att
det var bra om personalen hade en städutbildning
för att höja statusen på arbetet.

Exempel från materialet pekar på att det inte är
helt ovanligt att mycket välutbildade och välmeri-
terade personer har svårt att komma in i verksam-
heter för vilka de är utbildade eller till och med
överkvalificerade. Någon berättade att hon varit
med och skickat professorer och läkare att söka
städjobb, och en annan nekade en före detta mi-
nister ett vaktmästarjobb då han menade att en
sådan tillsättning saknade rim och reson.

Huruvida den befolkning som har utländsk
bakgrund och deras utbildning matchar kommu-
nens behov är omöjligt att säga. Utbildningens
längd säger inget om dess innehåll eller inrikt-
ning. Föreställningen bland dem som intervjuats i
undersökningen har dock ofta varit att personer
med utländsk bakgrund har lägre utbildningsnivå
än de med svensk bakgrund. Utifrån statistiken
kan man emellertid, som jag visade i inledningen,
utläsa att välutbildade människor finns i alla delar
av Botkyrka kommun. Skillnaderna mellan områ-
dena är heller inte så stora att de måste innebära
att det just är brist på utbildning, i meningen ut-
bildningsnivå, som orsakar att personer med ut-
ländsk bakgrund är underrepresenterade i kom-
munens organisation.

Tiden

Att tiden måste få ha sin gång var en uppfattning
som delades av många i studien.

– Du säger att det kommer att ta tid, vad är det som
kommer att ta tid?
– Jag tror att det är mänskliga mekanismer, har
man inte erfarenhet, det kan ju handla både om
utbildningsnivå, så omedvetet ser man svårigheter
där det kanske inte finns några.
 – Vilka är svårigheterna tror du?
 – Att man tror att personen inte kommer att passa
in, att man tycker att personen är för udda, redan i
det här skedet, det tror jag kan vara ett hinder.
(Kent, chef inom arbetsmarknadsverksamhet)

Med tiden förväntade man sig att de här problemen
skulle försvinna, svenskarna var bara ovana att
hantera situationen. Vad exakt som tiden skulle
förändra var dock oklart. Den gamla generationen
ansågs inte vara mycket att hoppas på, deras inställ-
ning kunde man inte förändra. Men de unga, de
som växer upp idag, de hoppades man skulle ha
mycket lättare att acceptera att saker och ting för-
ändrades. Den rädsla som någon chef ansåg att
kommunens anställda har för invandrare, förvän-
tade man sig skall försvinna med nästa generation.
Att man inte såg att tiderna förändrats och att man
hade vad informanten kallade ett uniformiserande
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tänkande, menade en chef var skälet till exklude-
ring. En annan chef, som själv hade finsk bakgrund,
gick längre i sina anklagelser mot kommunen som
institution och menade att det fanns en institu-
tionaliserad diskriminering och rasism, och att det
hela var en fråga om makt. Dock ansåg han att tiden
spelade en stor roll, samtidigt som hans grupp hade
fått det lättare tack vare andra som invandrat efter
dem. Dessa var grupper som kom från länder be-
lägna längre ifrån Sverige, varför finnarna upplev-
des som nästan svenska i jämförelse. Frågan är om
tiden egentligen har gjort finnarna någon tjänst el-
ler om det bara handlar om att de relativt blivit mer
accepterade på senare år.

Den oattraktiva kommunen?

Många av de chefer och personalansvariga jag ta-
lade med ifrågasatte om människor idag verkligen
vill arbeta inom kommunal förvaltning. Flera
sade sig ha upplevt att personer med utländsk
bakgrund inte söker de arbeten som utannonseras
i kommunen. När man själv var ung var statligt
och kommunalt arbete fint och tryggt, idag fram-
står det som mossigt och tråkigt för de unga, trod-
de några. Att förändra det kommunala arbetet så
att det attraherar ungdomen var en lösning som
några föreslog, medan en annan tyckte att mer ar-
betsplatsanknuten utbildning var receptet. I flera
av de verksamheter jag besökte sade man sig inte
ha någon chans att konkurrera med näringslivet
om arbetskraften. Det enda medel man hade, var
att erbjuda ett utbildningspaket i samband med
tjänstetillsättning. De flesta chefer såg dock inte
något sådant utrymme i sina budgetar.

Kommunens chefer har alltså svårt att få tag i
kompetent personal, och man uppfattar också
framtiden såsom relativt mörk. Någon menar att
om man inte kan rekrytera personer med utländsk
bakgrund till arbetsplatserna så kommer samhället
att rasa ihop. En chef menade att de nödvändiga
insatserna skall göras i botten, så att personer med
utländsk bakgrund kommer upp i toppen den
långa vägen, som de flesta gjort i kommunen. En
annan säger att rekrytering måste ske till toppen, så
att förebilder skapas, varpå man därefter får fylla på
nerifrån. Meningarna går således ofta isär om hur

speglingen av samhällets sammansättning skall
uppnås, men de flesta är överens om att något mås-
te hända.

Det faktum att endast ett fåtal av informanter-
na såg att de själva kunde spela en roll i exklude-
ringsprocessen bör uppmärksammas. Den av de
ovan nämnda orsakerna till exkludering som kan
sammankopplas med informanternas eget bete-
ende är tiden. Tiden blir en metafor för det (delvis
omedvetna?) motstånd som kan finnas mot att
förändra bilden av omvärlden. Visst tar föränd-
ringar tid, men ansvaret för förändringarna ligger
hos människorna och inte hos tiden. Tiden kan
därmed inte i sig ses som en förklarande faktor.

Det fördes också resonemang som gick ut på att
exkluderingen skulle kunna vara orsakad av en
kombination av flera faktorer och brister. En chef
inom barnomsorgen menade att det hela egentli-
gen var en kompetensfråga inom tre områden:

– Det är den språkliga kompetensen, den sociala
kompetensen och den formella kompetensen.
 – Så den sociala kompetensen kan vara ett hinder,
har du den erfarenheten?
 – Det är väl litet grand det här som vi benämner
som kulturkrockar, för det är ju en del av den sociala
kompetensen, att kunna hantera det (Gunnel, chef
inom barnsomsorgen).

Även andra informanter ombads fundera på om
de trodde att bedömningen av informella komp-
etenser spelade en roll i sammanhanget:

– Det är möjligt att, jag vet inte. Första gången jag
träffade Sten, valde jag mellan honom och en annan
kille och jag tog den andre. Han var mycket mer
öppen än var Sten var. Sten var väldigt formell.
Däremot erbjöd jag honom ett vikariat. Och upp-
täckte sen hur duktig han var. Och så fort det blev en
ledig tjänst så vände jag mig till honom. Men visst,
det kan vara där, det är mycket möjligt. Men å
andra sidan om man tittar på vissa av våra vå-
ningsplan, hur öppna och informella är vi i de här
korridorerna? Det kan vara ganska stelt och ... for-
mellt även bland oss (skratt). Så det borde ju inte
vara något hinder.
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 – Finns det en oförmåga att se kompetens?
–  Ja, kanske det. Och att man inte till fullo tror jag
har förstått hur viktigt det är det här med att ha olika
kulturbakgrunder i en verksamhet, att det verkligen
är berikande för verksamhet. Nu har ju inte vi några
högre poster, så jag kan inte uttala mig om det här,
men det som jag tycker är så trist det är ju då att vi
har ju massor på städsidan och på den typen av jobb,
och det är ju något som är litet snett här, jag menar
att många av dem som går och städar tror jag har en
mycket högre utbildning. /…/ Det är något som är
komplett fel i hela systemet! Inte bara hos oss som re-
kryterar. Jag vet inte vad det är. (Solveig ).

Som vi har sett varierar den betydelse som etnisk
bakgrund har för de chefer som medverkat i stu-
dien. Både de beskrivna erfarenheterna och hur
man säger sig se på etnisk mångfald verkar bero på
vilken typ av verksamhet man arbetar inom. Frå-
gor kring värdet av att ha personer med annan et-
nisk bakgrund i sin organisation, eller kring vilka
problem detta kan medföra, utvecklas ofta till att
handla om att det egentligen inte spelar någon roll
vilken bakgrund man har. Samtidigt, när man ta-
lar om varför det kan vara bra, så handlar det
främst om att personer kan fylla vissa funktioner
genom sin språkliga och kulturella kompetens.
Det handlar sällan om arbete eller ledarskap, som
vi har sett att det gör i den amerikanska mång-

faldsdiskursen. Möjligen beror detta på att erfa-
renheterna av att ha personer med utländsk bak-
grund i organisationen, åtminstone högt upp i
hierarkin, generellt är så pass begränsade att man
inte riktigt haft anledning att reflektera över det.
Samtidigt verkar det finnas en uppfattning om att
mångfald är något positivt, och de flesta verkar ha
nåtts av budskapet om ”att det lönar sig”. Några
chefer betonar det positiva i att ha personer med
olika etnisk bakgrund i verksamheten, medan an-
dra betonar att de helst inte skall vara för många
på samma arbetsplats.

Man kan sammanfatta informanternas sätt att
prata om en mångfaldig arbetskraft som positiv
och präglad av förhoppningar om att den skall
lösa personalbristen. Den bild man förmedlar är
en där organisationen bara väntar på att ta emot
arbetssökande, oavsett bakgrund, så länge kravet
på formell kompetens och god svenska uppfylls.
Vid en närmare granskning framstår dock bilden
som mindre entydig. Det förefaller finnas attity-
der kring mångfalden som visar på att även andra
faktorer vägs in vid bedömningarna av de sökan-
de.

Not
1 Detta finns formulerat i dokumentet ”Mål för förvaltnings-
organisationen” och är daterat 1999-11-29. Beslut kring doku-
mentet togs av kommunstyrelsen enligt Jan Hellkvist, perso-
nalstrateg i Botkyrka kommun.
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Uppdraget att studera förekomsten av exklude-
ringsmekanismer och deras karaktär i Botkyrka
kommuns organisation kunde resultera i ett
mycket omfattande arbete. Den givna tidsramen
har medfört en begränsning vad gäller metoder
och analysnivå. Materialinsamlingen och analy-
sen har inriktats på att se vilken roll kommunen
som arbetsgivare spelar för exkluderingen av per-
soner med utländsk bakgrund, liksom även att
med hjälp av befintlig statistik belysa betydelsen
av kommunens befolkningssammansättning i
sammanhanget. Rapporten söker ge svar på två
övergripande frågor: Finns det i attityder, regler,
procedurer, kriterier eller i organisationens struk-
tur och kultur mekanismer som exkluderar perso-
ner med utländsk bakgrund från anställning i
Botkyrka kommun? Finns det hos befolkningen
faktorer som fungerar exkluderande vad gäller
anställning i Botkyrka kommuns organisation?
(Det måste åter betonas att fokus på materialin-
samlingen har legat på arbetsgivarsidan, vilken
jag tolkat som projektets huvudstudieobjekt.)

Exkludering i rekryteringsprocessen

Utifrån insamlat material och jämförelser som
gjorts med befintligt statistiskt material om Bot-
kyrkas befolkning, ser det ut som om det är svåra-
re för den som har utländsk bakgrund att kvalifi-
cera sig för arbete i kommunen än det är för den
med svensk bakgrund. Interna uppskattningar av
andelen anställda med utländsk bakgrund ger vid
handen att dessa skulle utgöra cirka 17 procent av
kommunens personalstyrka. Eftersom halva be-

folkningen i kommunen har utländsk bakgrund
talar också detta för att det finns hinder för dem
som har annan bakgrund än svensk. Frågan om
det handlar om avsiktlig eller oavsiktlig diskrimi-
nering är svårare att besvara. I några verksamhe-
ter där man har lång erfarenhet av att anställa per-
soner med utländsk bakgrund såg man nackdelar
med att alltför många av de anställda hade den
bakgrunden. Varför det skulle finnas en ”smärt-
gräns”, eller var denna gräns gick hörde jag dock
aldrig några argument för. Den fråga man kan
ställa sig är också vad som händer med nyanställ-
ningar i en verksamhet där antalet anställda med
utländsk bakgrund närmar sig ”taket”.

Med utgångspunkt i materialet från studien
verkar fallet i Botkyrka kommun vara att en indi-
rekt och möjligen också statistisk diskriminering
praktiseras och finns dold i det dagliga arbetet i
kommunen. I det följande kommer jag att sam-
manfatta diskussionen kring detta.

Svensk forskning om uteslutning av vissa grup-
per från arbetslivet visar att nätverksrekrytering
är en bidragande orsak till exkludering. Resulta-
ten från den här studien stöder inte att nätverks-
rekrytering skulle vara vanligt i Botkyrka kom-
mun, även om det förekommer och inte ses som
problematiskt. Situationen i Botkyrka kommun
verkar snarare vara sådan att man måste sprida
informationen om lediga arbeten vida kring, för
att kunna rekrytera den personal man behöver.

Vad gällde regler som kringgärdar rekrytering
finns det anledning att uppmärksamma att dis-
krimineringslagen inte verkade uppfattas som en
regel att ha i åtanke vid rekrytering. Hade frågan

Sammanfattning
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ställts om vilka lagar som man tog hänsyn till vid
rekrytering hade antagligen svaren blivit annor-
lunda. Värt är dock att notera att medbestämman-
delagen ofta nämndes i samtalen kring regler.

Krav och bedömningsmetoder

Vi såg att kraven cheferna ställde på de arbetssö-
kande var av både formell och informell karaktär.
Vanligen sammanställdes dessa krav till en krav-
profil, en typ av dokument som kan spela en både
negativ och positiv roll i exkluderingssamman-
hang. Det positiva inslaget är att det blir tydligt
för den sökande vad som krävs. Kvalitén höjs på
rekryteringen för att den blir genomskinligare
och för att den som misstänker att den särbehand-
lats på ett illegitimt negativt sätt kan åberopa
kravsammanställningen. Negativt för (bland an-
dra) personer med utländsk bakgrund kan vara att
om kravprofilen är orimlig i meningen allt för om-
fattande, kan den som har ambitionen att exklu-
dera vissa grupper av sökande göra så, genom att
prioriteten bland de många kraven kan alterneras.

De formella krav som skulle uppfyllas handlade
om utbildningsmeriter och dokumenterad ar-
bets- och yrkeserfarenhet. Cheferna och de perso-
nalansvariga uttryckte sällan själva att de tyckte
att värdering av den formella kompetensen var
problematisk, oavsett om meriterna var inhämta-
de i Sverige eller i något annat land.

När det gällde bedömningen av den informella
kompetensen framställdes den som en metod för
att finna den person som bäst passade för arbetet
och i arbetsmiljön. Den informella kompetensen
bedömdes både i det personliga brevet och under
anställningsintervjun. Inte alla chefer lade samma
vikt vid tonen i brevet, men de flesta ansåg att där
gavs viktiga signaler om vem den sökande var.
Det i exkluderingssammanhang kritiska momen-
tet vid bedömning av de sökandes kompetens,
kan misstänkas uppstå när de verktyg som van-
ligtvis uppges användas för ändamålet tas i bruk:
känslan och intuitionen. Dessa instrument kan
förmodas vara normstyrda, vilket gör att okritisk
tilltro till dem kan utgöra ett hinder för personer
med utländsk bakgrund och därmed bidra till de-
ras exkludering från organisationen.

Förmågan att avgöra om en person är socialt
kompetent, passar in i arbetsmiljön eller kommu-
nicerar väl, kan alltså vara avhängig chefens egen
intuitiva kunskap eller uppfattning om vad sådana
egenskaper innefattar. Att rekrytera till den egna
verksamheten var för de flesta chefer och personal-
ansvariga jag talat med, en färdighet som det tagit
lång tid att tillägna sig. Just förmågan att bedöma
de informella egenskaperna värderas högt, och
bygger på erfarenhet, bland annat av tidigare miss-
tag. Att kritisera rekryterare för att de använder en
metod som förmodligen är oundgänglig blir me-
ningslöst om målsättningen är ett aktivt arbete
med att öka antalet personer med utländsk bak-
grund i organisationen. Det kan dock vara me-
ningsfullt att uppmärksamma alla som är inblan-
dade i organisationens arbete på att metoden är
normativt bunden och präglad av sin sociala kon-
text. De intuitiva värderingarna är påverkade av en
syn på normalitet och avvikelse som kan göra att
vissa personers kompetens inte uppfattas.

Organisationens struktur och kultur

I vilken grad strukturerna i organisationens verk-
samheter hade betydelse för exkludering av perso-
ner med utländsk bakgrund från både anställning
och befordran är svårt att avgöra. En del av de un-
dersökta verksamheterna hade relativt platta or-
ganisationer och informanterna upplevde att
dessa utgjorde goda miljöer för arbete oavsett vil-
ken etnisk bakgrund man hade. Att organisa-
tionsformen kräver mer kommunikation mellan
dem som arbetar i den ansågs inte vara ett hinder
specifikt för dem med utländsk bakgrund.

De som arbetade i mer hierarkiskt ordnade
verksamheter såg inte heller att det fanns några
hinder för personer med utländsk bakgrund att
arbeta där. Man föreställde sig att informationen
till medarbetarna var tydlig vilket kunde vara till
fördel för personer med utländsk bakgrund. Det
är utifrån materialet möjligt att tolka förhållandet
som att oavsett vilken organisationsmodell man
arbetar med, kan exkludering förekomma utan att
man använder organisationens struktur som legi-
timering av sådan. Det var inte heller någon skill-
nad rent faktiskt mellan antalet personer med
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utländsk bakgrund anställda i verksamheter orga-
niserade efter den ena eller andra modellen.

De chefer och personalansvariga som deltagit i
studien har inte sagt sig se någon koppling mellan
organisationens kultur och eventuell diskrimine-
ring. När man däremot talar om vilka egenskaper
som ses som värdefulla för arbetsgivaren, handlar
det ofta om att de skall vara sådana att de passar in
i verksamheten. Öppna, glada och flexibla samar-
betsmänniskor sökes, och detta för att man vill
vara en sådan organisation. Det finns dock i mate-
rialet exempel på att medarbetarna inte får vara
alltför stojiga och öppna, gestikulera och ha för
bråttom, eller på andra sätt visa tecken på att man
inte är helt socialt kompetent. Talet om hur man
bör vara för att passa in tolkar jag som att det finns
en organisationskultur, eller snarare flera verk-
samhetskulturer, som man tog stor hänsyn
till vid bedömningen av de informella kompeten-
serna. Med detta inte sagt att hänsyn till organisa-
tionskulturen är det enda skälet till att sådana
kompetenser bedöms.

I vilken grad exkludering har institutionalise-
rats i Botkyrka kommun är inte helt lätt att uttala
sig om. Eftersom metoden för materialinsamling
främst har varit intervjuer som spelats in med
hjälp av bandspelare kan den bild som förmedlats
möjligen vara en idealbild av organisationen och
praktiker inom denna. När man på höga poster
inom organisationen säger att organisationskul-
tur är viktigt, men inte den befintliga, signalerar
man tydligt att förändring är önskvärd. Detta kan
betyda att man uppfattar inslag i den befintliga
organisationskulturen som hinder för att få in fler
personer med utländsk bakgrund i organisatio-
nen. I den meningen kan exkludering sägas sakna
stöd från chefer på högre positioner. Det faktum
att ”Projekt för mångfaldsarbete i Botkyrka kom-
mun” är sprunget ur diskussioner i kommunled-
ningen talar också mot att exkluderingen skulle
vara institutionaliserad.

Trots detta är det främst på de högre posterna
som det finns få personer med utländsk bakgrund.
Generellt förklaras detta bland informanterna
med att få personer med annan etnisk bakgrund
än svensk söker dessa tjänster, och att få har de

kvalifikationer som krävs. Hur illa eller hur väl
personer med utländsk bakgrund skulle kunna
matcha kommunens krav har jag inte kunnat dra
några slutsatser av i denna studie. Att det finns
presumtiva kandidater med mycket hög utbild-
ning visar både statistiken och de ansökningar jag
läst, liksom annan svensk forskning. Frågan om
befolkningens utbildning generellt har fel inrikt-
ning går inte att avgöra, utan kräver en studie ur
sökandeperspektiv.

Speglingar av andras krav

Att det ställs krav som få med utländsk bakgrund
rimligen kan leva upp till är en praktik som leder
till indirekt diskriminering. Främst handlar det
om kravet på att skriva och tala en felfri svenska.
Detta krav ställs utifrån den uppfattning som che-
ferna och de personalansvariga ofta har om vad
kolleger, brukare och klienter kräver. Vi har sett
att det handlar om att kolleger får lägga ner myck-
et tid på att arbeta med texter som produceras av
dem som inte skriver felfritt eftersom externa in-
stanser och nämnder inte tros acceptera underlag
med språkfel i. Från skolans värld berättade en in-
formant att föräldrar till barn i skola och förskola
kräver att få helt svenskspråkig personal till verk-
samheterna. Flera andra talade om hur äldre upp-
för sig illa mot personal med annan etnisk bak-
grund än svensk. Kort sagt var det många olika
aktörer man såg sig tvungna att förhålla sig till vid
rekryteringen, och det är inte orimligt att utgå
ifrån att detta har betydelse för vem man i slutän-
dan anställer.

Ett annat krav på de sökande gällde erfarenhet av
svenskt arbetsliv, en erfarenhet som kan förväntas
vara ojämnt fördelad mellan olika kategorier av sö-
kande. Men om kravet på arbetslivserfarenhet skall
kunna uppfyllas måste arbetslivserfarenheten in-
hämtas någonstans ifrån. Informanterna i studien
ger nästan genomgående bilden av att ha svårt att
rekrytera arbetskraft, och konkurrensen om ar-
betskraften förväntas hårdna. Förklaringen som
ges är ofta att man har svårt att konkurrera med det
privata näringslivet i fråga om löner. Om personer
med utländsk bakgrund inte kan konkurrera om
arbetstillfällena ens under rådande förhållanden,
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vart skall de då vända sig? En felfri svenska och ett
”svenskt” förhållningssätt till arbete är troligen väl
mycket begärt under sådana omständigheter.

Mångfaldens värde

På samma vis som resonemanget om att den intui-
tiva kunskapen härrör från erfarenheter och före-
ställningar, kan attityder och erfarenheter ses som
oskiljaktiga. Syftet med att undersöka attityder till
och erfarenheter av mångfald i arbetslivet har varit att
få en bild av det värde som företeelsen tillskrevs av
informanterna. Teman som diskuterades och som
återknyter till de legitimeringsstrategier som orga-
nisationer kan välja för mångfaldsarbete, var både
nyttan av och rättvisan i att ha personer med olika
etnisk bakgrund i organisationen.

Den erfarenhet man hade av att ha personer med
utländsk bakgrund i sin organisation varierade,
och därmed också idéerna om vad som var bra med
mångfalden. Om man hade negativa omdömen om
personer med utländsk bakgrund i en verksamhet,
handlade det sällan om kulturellt förklarade kon-
flikter, utan man framställde problemen som
sprungna ur olika personligheter. Det finns dock i
materialet exempel som talar för att negativa erfa-
renheter som kopplats till etnisk bakgrund tende-
rar att överskugga goda erfarenheter. Vissa verk-
samheter är undantagna från den bilden, nämligen
skola och förskola, där värdegrundsdiskussionen
lämnat tydliga avtryck, och där man samtidigt vill
markera vilka normer som gäller.

Några av de intervjuade såg det som självklart
att personer med utländsk bakgrund skulle finnas
i organisationen av representationsskäl och för att
rekryteringen skulle vara mer rättvis. Fler argu-
menterade för mångfalden utifrån nyttan av att ha
personer i organisationen som kan tillgodose bru-
karnas behov, just genom sin etniska tillhörighet.
Bägge inställningarna kan vara problematiska.
Till att börja med förutsätter de en kategorisering
av de sökande just på etniska grunder. Fortsätt-
ningsvis kräver det andra motivet till att öka an-
delen personer med utländsk bakgrund i organi-
sationen att de som anställs fyller en viss, på etnisk
grund definierad, funktion.

Ett alternativt sätt att se värdet av att ha annan
bakgrund än svensk kunde också vara att man vär-
desatte migrationserfarenheten. Den antogs delas
av personer med utländsk bakgrund och kunde
därför vara till nytta i kommunal verksamhet där
man har klienter och brukare med liknande erfa-
renheter. Den här synen på mångfald närmar sig
den som fokuserar arbetet och arbetsledningen,
inte olikheterna hos personerna i sig. Den baserar
sig dock på att det skulle vara en särskild vinst med
att anställa personer med migrationserfarenhet,
och är inte en följd av rättvist värderad kompetens.

Att motiven till att ha fler med utländsk bak-
grund i verksamheten är så disparata hänger rim-
ligen ihop med att man har olika föreställningar
och erfarenheter av människor med annat ur-
sprung än svenskt. Också den retorik som omgett
mångfaldsbegreppet sedan dess introduktion bi-
drar säkert till hur man ser på olikheter i arbetsli-
vet. Oavsett vilket motivet är blir en kategorise-
ring nödvändig om diskrimineringslagen skall
följas. En mångfald motiv kanske inte är att förak-
ta i sammanhanget och att ha sådana klara för sig
redan innan mångfalden finns i någon större ut-
sträckning i organisationen måste ses som en bo-
nus. Hur mångfalden skall uppstå är däremot en
fråga som bör ges första prioritet.

Hinder att undanröja enligt informanterna

De hinder för anställning i organisationen som in-
formanterna såg handlade om två slags brister hos
de sökande: brist på språklig kompetens och på ut-
bildning. Dessutom menade många att tiden ännu
inte var mogen för att personer med utländsk bak-
grund skulle få fäste på arbetsmarknaden. Slutligen
ställdes frågan om kommunen kanske utgjorde en
arbetsgivare som inte lockade personer med ut-
ländsk bakgrund. Som jag ser det, är tiden den enda
utpekade faktor där informanterna själva kan anses
spela en roll. Genom att de reflekterar över sitt sätt
att rekrytera och då främst över de normer som styr
rekryteringen kan det som förväntas förändras
först över generationer förändras redan nu. Det är
dock värt att notera att ytterst få av de intervjuade
ens nämnde den egna rollen som arbetsgivare i det-
ta sammanhang. Det kommer således knappast att
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vara en självklar och enkel uppgift för rekryterare i
kommunen att reflektera över hur de egna normer-
na har inflytande på det arbete som utförs och upp-
levs som rättvist och rationellt, och lösts på det sätt
som man har möjlighet till.

Förslag till åtgärder

Den etniska sammansättningen hos Botkyrkas be-
folkning återspeglas inte på något representativt
sätt bland kommunens anställda. Studien kan fast-
slå att det rör sig om en exkludering av kategorin
kommuninvånare med utländsk bakgrund. De
brister som antas finnas hos dessa och även antas
orsaka deras exkludering, får förbli outforskade i
den här studien.

Däremot kan studien konstatera att de uteslut-
ningsmekanismer som förekommer inte har sin
grund i medveten eller avsiktlig diskriminering.
Exkluderingsmekanismerna bottnar snarare i en
rädsla och/eller osäkerhet inför det okända. De ut-
gör effekten av vad man skulle kunna kalla ett risk-
minimeringstänkande. Informanterna uppfattar
det helt enkelt som mer riskabelt att anställa perso-
ner med utländsk bakgrund än andra. Deras reso-
nemang kring möjliga insatser för att öka andelen
personer med utländsk bakgrund i organisationen
handlar om åtgärder som kan minska risktagandet.

Att se rekrytering ur gruppen med utländsk
bakgrund som ett risktagande kan också stämma
ur en uppfattning av dessa personer som generellt

mindre lämpliga än de med svensk bakgrund. En
förmodad sämre utbildning och bristande språk-
lig kompetens framställs som de viktigaste orsa-
kerna till att få finns i organisationen.

Här nedan följer ett antal förslag till åtgärder som
skulle kunna bidra till att motverka exkludering.

• Att kommunledning och politiker tydligt vi-
sar att exkludering, vare sig den är avsiktlig eller
ej, är olaglig och inte accepteras i Botkyrka kom-
muns organisation.

Denna policydeklaration bör också åtföljas av
konkreta insatser, till exempel genom att

• resurser avsätts för att undanröja det hinder
som språk upplevs utgöra. Dels genom att erbjuda
språkkompetensutveckling parallellt med anställ-
ning. Dels genom att stödja språket på arbetsplat-
serna i form av språkgranskningstjänster som
kommer alla anställda till del.

• resurser avsätts för att deltidsavlöna mento-
rer, vilket minskar rekryterarnas behov av att krä-
va erfarenhet av svenskt arbetsliv före anställning.

• stöd ges till chefer och andra som arbetar med
rekrytering. Dels för att hjälpa dem att se sin egen
roll i processen. Dels för att de ska kunna utveckla
kravprofilerna till att bli tydligare och rimligare.

• kunskap inhämtas om hur olika interna och
externa intressenter ställer sig till kommunens
prestationer, vilka krav ställs på exempelvis kun-
skaper i svenska språket?
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