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1

Inledning

En ökande andel av arbetskraften i Sverige kommer sannolikt framöver
att bestå av personer som är födda i andra länder eller bar en eller två
föräldrar som invandrat. Detta gäller givetvis under en rad ceteris
paribusförutsättningar som t.ex. att inte ett krig eller en större kris sänker
hela den ekonomiska aktivitetsnivån. En förutsättning att på ett likvärdigt
sätt kunna nyttja deras arbetskraft vid en fortsatt utveckling av vårt land
är att bemästra de tendenser till etnisk diskriminering som finns på
svensk arbetsmarknad. Inför framtiden är detta frågor av stor relevans.

Min uppgift har varit att göra en översikt över svensk forskning som
behandlar rekrytering, kvalifikationsvärdering och kompetenshantering.
Översikten skall vara allmän, men syftet är samtidigt också att se vad
som kan ge kunskap om, och kasta ljus över, eventuell diskriminering i
samband med de nämnda processerna. Som kommer att framgå senare
har jag därvid prioriterat sökandet efter forskning som skulle kunna
kasta ljus över eventuell etnisk diskriminering.

De begrepp som finns i rubriken brukar i regel användas så att kvali
fikationer handlar om de krav som ställs utifrån en uppgift, och kom
petens handlar om det som en individ bär med sig. (Krav på) kvalifika
tioner följer uppgiften och kompetensen följer individer. I dagligt tal
brukar begreppsanvändningen emellertid inte vara riktigt så konse
kvent. Jag bar gjort den tolkningen att kvalifikationsvärdering skall
handla om att bedöma en individs kompetens mot givna kvali
fikationskrav! och att kompetenshantering skall handla om hur en orga
nisation skaffar sig eller utvecklar nödvändig kompetens, vare sig detta
sker genom rekrytering eller t.ex. genom en eller annan form av skol
ning av redan anställda.

I Detta överensstämmer också med med hur begreppet tolkas av många praktiker. tex.
av Scaruafacken. Se http://www.scaniafacken.com/metalllklubbar/Olllonesysrem.htm




















































































































