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Inledning 
 
Sverige är välkänt för sin aktiva arbetsmarknadspolitik. Tanken med den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken är att arbetslösheten ska minimeras samt att arbetskraftsöverskottet 
skolas, omskolas eller omlokaliseras för att därigenom finnas tillgänglig på rätt plats och i rätt 
form. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av en hög grad av rasifiering, d.v.s. att 
grupper av individer, ofta invandrare och barn till invandrare men även adopterade, skiljs ut 
och underordnas p.g.a. upplevda skillnader av annorlundahet. Situationen på arbetsmarknaden 
för rasifierade grupper är sämre än för gruppen ”etniska svenskar”; detta vare sig det gäller 
arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, klasskiktning, arbetshälsa, arbetsplatsutbildning eller 
karriärutveckling. . 
 
Rasifieringen av arbetsmarknaden går på många sätt rakt igenom den aktiva 
arbetsmarknadspolitikens institutioner. Förutsättningen för tillgång till arbetslöshetsunderstöd, 
och i många fall socialbidrag, är exempelvis att bidragstagaren ställer sig till 
arbetsmarknadens förfogande. Med en högre andel arbetslösa bland rasifierade grupper i 
jämförelse med gruppen ”etniska svenskar”, får detta till följd att rasifierade grupper i högre 
utsträckning tvingas till att söka hjälp på arbetsförmedlingskontoren. Samtidigt förefaller 
besök hos arbetsförmedlarna vara knutna till starka förhoppningar bland rasifierade grupper 
om att få tillgång till arbete. Vare sig det rör sig om förmedling av lediga arbeten eller 
praktikplatser eller om tillgång till utbildningsinsatser utgör arbetsförmedlingen en viktig 
institution i stora grupper av invandrares liv. I skärningspunkten mellan å ena sidan 
arbetsförmedlingens samhälleliga kontrollfunktioner och å andra sidan dess erbjudande av 
arbeten eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ryms ett fält i vilket arbetsförmedlarnas 
praktik gentemot invandrare utspelar sig. Detta fält utgör denna artikels studieobjekt. 
 
Vilken roll spelar arbetsförmedlingen för arbetsmarknadens rasifiering? Detta är den 
grundläggande frågeställning som denna rapport syftar till att diskutera kring. Målsättningen 
med artikeln är också att lyfta fram centrala aspekter i arbetsförmedlingens praktik och denna 
praktiks inverkan på matchningsprocesser på en rasifierad arbetsmarknad. Diskussionen förs 
utifrån material bestående av intervjuer med arbetsförmedlingschefer och arbetsförmedlare, 
kompletterade med sekundärmaterial. 
 
 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken 
 
Vårt intresse för arbetsförmedlingens roll i rasifiering är för det första relaterad till den 
generella arbetsmarknadssituationen. Effekter av rasifiering är synlig i alla olika mått på 
arbetsmarknadsställning vare sig det gäller arbetslöshet, segmentering, klasskiktning, tillgång 
till vidareutbildning eller lön; och detta är tydligt trots en expanderande aktiv 
arbetsmarknadspolitik. För det andra är vi intresserade av arbetsförmedlingens roll i 
rasifiering då arbetsförmedlingen som samhällelig institution också är inblandad i 
reproduktionen av en rasifierad arbetsmarknad; detta även om orsakerna inte alltid behöver 
vara direkt kopplade till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens inblandning i 
reproduktionen av en rasifierad arbetsmarknad åskådliggörs av nedanstående citat: 
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”Relative to Swedes, job-seeking immigrants at the public employment offices have a considerably 
lower flow into employment. The transition rate is approximately 50-70 percent lower for 
immigrants, after adjusting for other factors known to affect unemployment duration. The median 
unemployment time is about 25 weeks for a Swede and about 40 weeks for an immigrant, who is 
seemingly identical to the Swede except for the fact that he/she is an immigrant. Moreover the 
expected unemployment duration is about 45 weeks for a Swede and 75 weeks for an immigrant.”1 
(Carling et al. 2001:3) 

 
En optimal studie av arbetsförmedlingens roll i rasifiering skulle kunna utröna hur 
arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadens rasifiering överhuvudtaget och i vilken 
riktning denna eventuella påverkan sker. Ambitionerna med denna artikel är avsevärt lägre. 
Artikeln fokuserar främst på arbetsförmedlarnas egna berättelser om sina erfarenheter av att 
arbeta i mitten av ett spänningsfält med arbetsmarknadens intressenter. Berättelserna 
analyseras utifrån en förklaringsansats som å ena sidan fokuserar på den roll som den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken som helhet har på arbetsmarknaden och å andra sidan fokuserar på 
hur rasifiering interagerar med arbetsförmedlarnas praktik. Även om studiens fokus ligger på 
rasifieringens interaktion med den aktiva arbetsmarknadspolitiken går det inte att bortse från 
att denna interaktion sker i ett sammanhang där feminiseringsprocesser spelar en 
framträdande roll; dvs. processer där kvinnor skapas avvikande och därigenom underordnas. 
Även om genusaspekter bara i mycket begränsad utsträckning kommer att synliggöras i 
rapporten, finns det ändå sammanhang då dessa är av direkt betydelse för att förstå generella 
segmenterings- och underordningsprocesser på arbetsmarknaden. Feminiseringsprocesser är 
också centrala som grund för jämförelser med rasifieringens former samt för att betona hur 
feminisering interagerar med, och därigenom delvis förändrar formerna för rasifiering. 
  
I sin definition av vad som fram till åttiotalets slut utmärkte den "svenska välfärdsmodellen" 
betonade Olsson (1993) bland annat den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Från fyrtiotalet fram 
till slutet av åttiotalet hade full sysselsättning, åtminstone formellt, högsta prioritet för 
regeringen. Vid sidan om den ekonomiska politiken för full sysselsättning som fortfarande 
förekom under denna period användes arbetsmarknadspolitiken som ett centralt instrument för 
att uppnå detta sysselsättningsmål (Johansson 1989). Vid en internationell jämförelse är det 
idag betoningen på aktiv arbetsmarknadspolitik som skiljer ut Sverige från övriga länder.2 
Medan andra länder i högre grad betonar kontantprincipen (arbetslöshetsunderstöd), har den 
svenska arbetsmarknadspolitiken länge betonat olika former av aktiva åtgärder. "De aktiva 
åtgärdsprogrammen kännetecknas av att de är mera direkt inriktade på att ingripa i 
marknadsprocesserna och påverka den arbetssökandes position på arbetsmarknaden." 
(Johansson 1989:171) I en genomgång av de aktiva inslagen i den svenska 
arbetsmarknadspolitiken, skiljer Johansson på matchning (arbetsförmedlingsverksamhet), 
utbudspåverkan (olika former av utbildning och praktik, men även flyttningsbidrag) och 
efterfrågepåverkan (allt från rekryteringsbidrag till Samhall). Samtidigt bör det noteras att den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken också medfört att arbetsförmedlarna kommit att bli 
kontrollanter med uppgift att försäkra myndigheterna om att de arbetssökande beter sig som 
önskat.3  
 

                                                 
1 Med invandrare avses här nyregistrerad arbetssökande med icke-nordisk medborgarskap. 
2 I en jämförelse mellan OECD-länder under åren 1985, -89, -93 och 2000 är den svenska kombinationen av 
relativt höga utgifter för arbetsmarknadspolitik och en mycket hög andel utgifter (mellan 50-70%) för aktiva 
åtgärder exceptionell (Martin, J P & Grubb, D 2001:7). 
3 Detta kan jämföras med Danmark som också har internationellt sett höga utgifter för arbetsmarknadspolitik 
men som huvudsakligen har satsat på kontantprincipen med en lägre grad av kontroll. 
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Arbetsförmedlingarnas främsta uppgift är matchningen mellan arbetskraftsefterfrågan och 
utbud. Såväl utbuds- som efterfrågepåverkan är medel som står arbetsförmedlingen till buds 
för att underlätta matchning. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken syftar till att underlätta 
matchning och minska enskilda företags och individers kostnader för matchning. Genom att 
upprätthålla största möjliga sysselsättning och genom att reproducera icke sysselsatt 
arbetskraft, syftar arbetsmarknadspolitiken till samhällekonomisk effektivitet. Därutöver, men 
i nära koppling till tanken om samhällekonomisk effektivitet, finns det ideologiska och 
politiska aspekter på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Dels anses full sysselsättning vara 
ett mål i sig eftersom arbete ökar människor möjligheter till ett bra liv. Dels innebär full 
sysselsättning att arbetarrörelsen, och speciellt facket, befinner sig i en god 
förhandlingsposition med arbetsköparna.4  
 
Efter nittiotalets rekordökning av arbetslösheten har arbetsmarknadspolitiken diskuterats 
mycket. Hanterandet av en arbetslöshet som arbetsmarknadspolitiken aldrig var 
dimensionerad för innebar en massiv expansion inom det arbetsmarknadspolitiska området. 
Diskussionerna har spänt över ett brett fält, allt från ett ifrågasättande av dess nytta (Forslund 
& Kreuger 1995), via en diskussion kring dess effektivitet och styrning (Persson & Regner 
1999), till en diskussion kring vilka arbetslösa som skall prioriteras. Medan drygt 70% av 
utgifterna för arbetsmarknadspolitiken användes i aktiva åtgärder 1985 och 89, har 
motsvarande andel minskat till drygt 50% efter den ekonomiska krisen i början av 90-talet 
(Martin & Grubb 2001). 
 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken kan, i dess strävan efter att matcha efterfrågan och utbud 
av arbetskraft, ses som ett inslag av keynesiansk stabiliseringspolitik. Med hjälp av vad som 
skulle kunna kallas en buffertpolitik syftar denna politik till att överbrygga 
konjunktursvängningar. När det finns ett stort efterfrågetryck på arbetskraft syftar politiken 
till att snabbt och effektivt styra arbetskraft till branscher med hög efterfrågan.5 När det 
tvärtom finns ett utbudsöverskott på arbetskraft är politiken inriktad på att omskola och 
förflytta arbetskraften. I såväl hög- som lågkonjunktur finns en speciell inriktning på att, med 
hjälp av olika typer av åtgärder, även sysselsätta ”svåranställningsbara” grupper. 
 
En intressant aspekt som Ahrne m.fl. (1985) lyfter fram i en studie av arbetsförmedlingarna är 
förekomsten av de två skilda, men parallellt pågående, styrprocesserna på arbetsmarknaden. 
Den första utgörs av en politisk-byråkratisk process, styrd från riksdag och regering, via AMS 
och ned till arbetsförmedlingarna. Den andra utgörs av en marknadsprocess vad gäller utbud 
och efterfrågan på arbetskraft, en process som både går genom och utanför 
arbetsförmedlingarnas praktik. Ahrne m.fl. betonar att medan den första utspelar sig på en 
kollektiv nivå av aktörer (stat, LO/TCO/SACO och SAF/Svenskt Näringsliv) utspelar sig 
marknadsprocessen på en nivå av enskilda arbetsgivare och arbetssökande. Därav följer att 
medan den politisk-byråkratiska styrningen uppvisar en viss maktbalans mellan kapital och 
arbete, är marknadsstyrningen asymmetrisk till arbetsgivarnas fördel. Full sysselsättning och 
en fullgod arbetslöshetsförsäkring blir därmed viktiga faktorer för att individuella 
arbetssökanden, men också arbetsförmedlare, skall kunna förhandla med arbetsgivarna på ett 
någorlunda jämbördigt sätt.  
 

                                                 
4 Detta implicerar också att utformningen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken utgjort ett politisk konfliktfält 
mellan de olika riksdagspartierna. 
5 Det bör noteras att även regleringen av invandring varit ett instrument i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. 
Under 2000 och 2001 diskuterades t.ex. behovet av akut men framför allt framtida arbetskraftsinvandring för att 
trygga ett tillräckligt stort arbetskraftsutbud. 



 7

 

Segmentering, rasifiering och arbetsmarknaden 
 
Trots en lagstiftning som formellt sett gör arbetsgivarna tvungna att anmäla lediga platser till 
arbetsförmedlingen6, passerar endast cirka 30% av de lediga platserna arbetsförmedlingen.7 
Av de anmälda platserna förmedlas i sin tur blott cirka 30% av arbetsförmedlingen.8 
Kombinationen av att lagen om allmän platsanmälan inte efterföljs och arbetsköparnas 
användning av alternativa rekryteringskanaler gör således att endast (drygt) 10% av 
vakanserna förmedlas genom arbetsförmedlingens aktiviteter. Det är således viktigt att påpeka 
att endast en mindre del av arbetsmarknadens köp och försäljning av arbetskraft passerar 
arbetsförmedlingen. Med stor sannolikhet är det inte heller ett representativt urval av alla 
arbetskraftsköp som passerar arbetsförmedlingen, utan främst arbetarklass- och lägre 
tjänstemannaanställningar som kräver ingen eller begränsad utbildning. 
 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken utspelar sig på en segmenterad arbetsmarknad. Vi kan 
här skilja mellan legitim och illegitim segmentering.9 I fallet med legitim segmentering finns 
det en teknisk-administrativ koppling mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Ett perfekt 
segment skulle uppstå om alla legitimerade läkare var anställda som läkare.10 Illegitim 
segmentering uppstår då det finns icke-legitimerade läkare anställda som läkare eller 
legitimerade läkare som inte är anställda som läkare. Den illegitima segmenteringen som är av 
samhällsvetenskaplig betydelse sker i systematiserade former. Rasifiering är – precis som 
feminisering - en central underordnings- och marginaliseringsprocess som, i olika former, 
möjliggör systematisk illegitim segmentering. 
 
Med rasifiering menas att grupper av människor åtskiljs genom rasistiska konstruktioner och 
på samma gång skapas som annorlunda och underordnade. Till dessa underordnade grupper 
hör många (men inte alla) invandrare eller barn till invandrare samt andra grupper. Rasifiering 
sker genom ideologiska konstruktioner men med materiella effekter som följd. 
 
Begreppet rasifiering har utvecklats i Storbritannien under de senaste tjugo- trettio åren och 
har använts med lite olika innebörd.11 Min användning är starkt influerad av den brittiske 
sociologen Rober Miles: 

 
”…in certain historical conjunctures and under specific material conditions, human beings 
attribute certain biological characteristics with meaning in order to differentiate, to exclude and to 
dominate: reproducing the idea of ”race”, they create a racialised Other and simultaneously they 
racialise themselves.” (Miles 1993:44)  

 
Miles betoning på ideologiska konstruktioner av biologi kan förstås både i snäv och i vidgad 
bemärkelse. Framväxten av kulturell rasism (Balibar och Wallerstein 1991), där biologiska 
kännetecken och kulturell essentialisering ofta smälter samman, visar på lämpligheten i att 
                                                 
6 ”Enligt lagen om allmän platsanmälan (SFS 1976:157) är arbetsgivare, som avser att anställa arbetstagare på 
ledig plats i sin verksamhet, skyldiga att anmäla platsen till den offentliga arbetsförmedlingen. Anmälan ska 
göras innan någon annan åtgärd vidtas för anställning.” (AMS 1997) 
7 För 1999 beräknades denna andel vara 30% och för 2000 32% (Okeke 2001:7) 
8 För 1999 beräknads denna andel vara 36% och för 2000 29% (Okeke 2001:10) 
9 Notera att klasskiktning ofta är en legitim segmentering medan feminiserad och rasifierad segmentering i 
grunden är illegitim. 
10 I exemplet förenklar vi verkligheten och utgår från läkarkåren och läkarjobben som två homogena kategorier. 
11 I Sverige har Irene Molina varit en av de första att använda begreppet; detta i urbaniserings- och 
kulturgeografisk forskning (se Molina 1997). 
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använda rasifiering i dess vidgade betydelse. Miles ser rasifiering som en social process i 
vilken ideologiska konstruktioner får materiella effekter. Analysen bygger på den marxistiska 
teorin om motsättningar inom kapitalismen; å ena sida har kapitalismen en tendens mot 
universalism och jämlikhet. Det bör ju kvitta vem som utför arbetet i fabrikerna; varors värde 
bestäms inte av arbetarnas hudfärg utan av deras faktiska arbete. Men samtidigt har kapitalet 
ett nödvändigt behov att skapa social ojämlikhet, dels mellan och inom klasser (det senare i 
fråga om att splittra arbetarklassen) men också mellan olika geografiska områden (bäst 
exemplifierat genom första och tredje världen). Genom rasifiering och den underliggande 
rasismen kan denna sociala ojämlikhet legitimeras, struktureras och fixeras. Samtidigt skapas 
produktionsförhållanden som något ”naturligt”, i detta fall att rasifierade grupper är 
överrepresenterade inom arbetarklassen och i synnerhet i dess lägre skikt. Även frågan om 
motsättningen mellan å ena sidan en internationaliserad kapitalism och å andra sidan dess 
nationaliserade kultur och politik, kan i viss utsträckning förklara förekomsten av rasifiering: 

 
 “…the cruder, historically specific ideas of inferiority and lack of civilisation [were] replaced by 
feelings of cultural difference, of ‘Britishness’, of ‘whiteness’… White colonial and cultural 
supremacy was being threatened ‘on the streets’ in Britain as well as in the former colonies. In 
response, the black person was defined as ‘alien’, a threat to ‘Britishness’, a person with no right 
to be here.” (Joshi och Carter 1984:66 citerad i Virdee 2000:551) 
 

Intressant att notera är att begreppet rasifiering även har använts i en statlig utredning kring 
begreppen ’ras’ och sexuell läggning (SOU 2001:39). I utredningens betänkande där 
begreppet ’ras’ betydelse och relevans undersöks presenteras Miles begreppsterminologi av 
idéhistorikern Bernt Skovdahl. Denne använder termen ’rasialisering’12, varmed han avser att 
en kollektiv härstamning förbinds med tänkta, medfödda och ofrånkomliga egenskaper. Miles 
ser även möjligheter att tillämpa begreppet när dessa omtolkningar av etniska skillnader till 
påstådda rasskillnader sker i samband med nutida, mer eller mindre folkliga och kanske 
lokala, avskiljnings- och utstämplingsprocesser av minoriteter (Miles, 1989). Om en sådan 
rasialisering äger rum ökar likheterna med den traditionella amerikanska hudfärgsrasismen. 
Bernt Skovdahl menar att det är en viktig fråga i dagens Europa om, eller hur långt, synen på 
olika minoritetsgrupper eller utseendetyper riskerar att rasialiseras. (SOU 2001:39 sid. 211) 
 
I användandet av rasifieringsbegreppet finns en teoretisk koppling till marxismens syn på 
arbetsmarknaden och klasstruktur som tydliggörs när Miles hävdar att rasifierade grupper har 
kommit att: 

 
”occupy a structurally distinct position in the economic, political and ideological relations of 
British capitalism, but within the boundary of the working class. They therefore constitute a 
fraction of the working class, one that can be identified as a racialised faction.” (1982:165) 
 

Det finns mycket som tyder på att motsvarande utveckling med förekomsten av en rasifierad 
fraktion av arbetarklassen även kännetecknar den svenska klasstrukturen. Vare sig man 
studerar andelen arbetslösa, andelen med arbetarklassjobb, skiktningen inom arbetarklassen 
eller andelen överkvalificerade, finns det en kraftig överrepresentation av rasifierade grupper i 
sämre positioner relativt gruppen ”etniska svenskar”. 
 
Rasifieringsbegreppets användbarhet är dels en fråga om inomteoretisk logik och därmed om 
dess relation till andra begrepp, dels en fråga om empirisk relevans, metodologisk 
tillämpbarhet och förklaringsstyrka. Den metodologiska tillämpbarheten av 
rasifieringsbegreppet beror till stor del på hur man kan operationalisera begreppet på ett 
                                                 
12 Skovdahl använder ordet rasialisering – direkt översatt från engelskans racialisation – medan vi använder ordet 
rasifiering. 
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sådant sätt att det går att diskutera hur rasifiering inverkar på samhälleliga utfall såsom 
illegitim segmentering. I vår fokusering på arbetsmarknadens rasifierade segmentering är det, 
av metodologiska skäl, således av vikt att urskilja rasifieringens aktörer. Självklara kandidater 
är de direkta aktörer inom arbetsmarknaden såsom arbetsgivare, aktörer inom den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken, facket och lönearbetare (såväl anställda som arbetssökande). Det är 
samtidigt viktigt att också lyfta fram kandidater till indirekta aktörer inom rasifieringen. Med 
detta menas aktörer som skapar en grund för rasistiska ideologier genom en mer eller mindre 
direkt rasifieringspraktik. Media, i dess olika former, kan antas utgöra en kategori av viktiga 
indirekta aktörer. Detsamma gäller olika former av institutioner inom statsapparater såsom 
skolväsendet. Just i egenskap av att stå utanför arbetsmarknaden kan dessa senare aktörer 
såsom informations- och kunskapsförmedlare delta i rasifiering med en högre grad av upplevd 
neutralitet. Ett utmärkt exempel härpå är akademin och dess vetenskapsproduktion.13  
 
Att förstå kopplingen mellan attityder och medvetande och konkret praktik inom samhälleliga 
institutioner är av stor vikt för att kunna fånga arbetsmarknadens och 
arbetsmarknadspolitikens diskriminerande effekter. En av de viktigaste aspekterna vad gäller 
arbetsmarknadens rasifiering är hur beslut baserade på omedvetna institutionaliserade 
praktiker eller ”lågnivå-rasism” kan få stora effekter på aggregerad nivå. I Feuchtwangs 
(1982) diskussion kring "rasifierande" effekter på arbetsmarknaden betonas att även om 
attityder spelar roll för diskriminering har dessa emellertid huvudsakligen en sekundär roll 
och ska ses som en effekt och en spegling av en praxis bland arbetsgivare, statliga 
institutioner och fackföreningsrörelse i vilken arbetskraften sorteras och kategoriseras och 
slutligen fördelas. Feuchtwangs perspektiv är centralt för att förstå den kausala dynamiken 
mellan institutionell och attitydbaserad diskriminering. 
 
Cashmore (1996) beskriver institutionell rasism som följer: 
 

” the anonymous operation of discrimination in organisations, professions, or even whole societies. 
It is anonymous in that individuals can deny the charge of racism and absolve themselves from 
responsibility. Yet, if a pattern of exclusion persists, then the causes are to be sought in the 
institutions of which they are part, the unspoken assumptions on which those organisations base 
their practices and the unquestioned principles they may use.” (Cashmore, 1996:169) 
 

Arbetsköparna utgör grundvalen för praktiken av illegitim segmentering, även om de inte 
nödvändigtvis är ensamma om att ha skapat segmenteringskategorierna. Det finns även fog 
för att hävda att såväl fack, arbetslag som enskilda arbetare i varierande grad deltar i den 
illegitima segmenteringen.14 I vår studie står emellertid arbetsförmedlarna i fokus. I deras 
matchnings-/förmedlingsverksamhet finns nämligen ett utrymme för direkt deltagande i 
illegitim segmentering. Här är det viktigt att skilja på och förstå kopplingarna mellan attityder, 
praktiker och effekt utan att a priori använda sig av en idealistisk tolkningsram där attityder 
förklarar handlande som förklarar effekt. 
 
 

Kopplingen mellan arbetsförmedling och rasifiering 
 
Det finns mycket begränsad svensk forskning kring kopplingen mellan arbetsförmedling och 
rasifiering. Detta är dels en effekt av ett rent ointresse, ett ointresse som under de senaste åren 
                                                 
13 Se t.ex. Mulinari 1999 och Mattsson 2001 
14 För en diskussion om detta i relation till rasifiering se Bonacich 1972 och Wachtel 1975. För en diskussion om 
feminiserad segmentering se Cockburn 1991. 
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allt mer har ifrågasatts. Dels är det ett resultat av de metodologiska svårigheterna med att 
kausalt koppla ihop arbetsförmedlingens praktik med rasifiering. Brittisk forskning har 
kommit avsevärt längre än den svenska när det gäller studerandet och beläggandet av denna 
koppling.15 Det finns dock allt mer tydliga indikationer på att en liknande koppling 
förekommer i Sverige. Det rör sig dels om vetenskapliga indikationer som baserar sig på 
intervjuundersökningar av arbetssökande och arbetsförmedlare. Det framstår ur dessa 
undersökningar som troligt att arbetsförmedlingen deltar i rasifiering och diskriminering, även 
om omfattningen av denna koppling inte går att utröna från dessa studier.16 Ytterligare 
indikationer på att det finns en tydlig koppling mellan arbetsförmedling och rasifieringen samt 
på att denna koppling eventuellt kan vara betydande kommer från tidningarnas journalistiska 
undersökningar. I en undersökning från 1996 ringde en journalist på Svenska Dagbladet upp 
ett antal arbetsförmedlare. Journalisten utgav sig för att vara arbetsgivare och undrade om det 
fanns möjlighet att få arbetssökande som inte var invandrare, en preferens som en majoritet 
arbetsförmedlare på olika sätt tillfredsställde.17 En liknande undersökning av Expressen 2002 
producerade liknande resultat.18 Den tredje indikatorn på att det finns en tydlig koppling 
mellan arbetsförmedling och rasifieringen utgörs av de alltmer tydliga direktiven från 
regeringen om att det aktivt ska arbetas mot diskriminering inom Arbetsmarknadsstyrelsens 
verksamhetsområden. Äldre direktiv som bland annat innebar att arbetsförmedlingarna skulle 
jobba med arbetsgivarnas attityder och diskrimineringsbeteende gentemot invandrare har på 
senare tid kompletterats med att arbetsförmedlarnas egen diskriminerande verksamhet måste 
förhindras genom tydliga regler samt genom utbildnings- och attitydinsatser inom själva 
arbetsförmedlingen.19 
 
Att lyfta fram en rad olika indikatorer som samstämmigt visar på att det finns en klar koppling 
mellan arbetsförmedling och rasifiering, betyder naturligtvis inte att vi vet något om 
kopplingens betydelse för rasifiering i stort. Vi vet inte heller hur, eller ens om, 
arbetsförmedlingens verksamhet påverkar den rasifiering och de diskriminerande praktiker 
som förekommer i övriga samhället, och mer specifikt inom arbetsmarknaden och bland 
arbetsköparna. Det är denna osäkerhet kring hur arbetsförmedlarna påverkar rasifieringen som 
jag har försökt fånga i denna artikels undertitel: förändrare, förstärkare eller bara förvaltare? 
För även om det förekommer rasifierande praktiker inom arbetsförmedlingen, betyder detta 
inte nödvändigtvis att arbetsförmedlingarna förstärker rasifieringen på arbetsmarknaden. Det 
kan nämligen mycket väl vara så att arbetsförmedlingarna endast reproducerar något redan 
existerande eller att de till och med försvagar arbetsmarknadens rasifiering. Denna 
frågeställning (förändrare, förstärkare eller bara förvaltare?) utgör en bakomliggande 
frågeställning till artikeln, men kommer inte att besvaras inom ramen för denna text; detta 
beroende på att frågeställningen inte med säkerhet kan besvaras utifrån intervjuer. Istället 
kommer jag nu att övergå till att diskutera kring en teoretisk modell för arbetsförmedlarnas 
praktik för att därefter se hur information från genomförda intervjuer med arbetsförmedlare 
kan förstås utifrån ett perspektiv som fokuserar på dessas placering i skärningspunkten mellan 
myndighetsutövning och en rasifierad arbetsmarknad.  
 
 

                                                 
15 För en översikt se bl.a. Neergaard 2000. 
16 Se bl.a. Knocke & Hertzberg 2002, Hertzberg 1998. 
17 Svenska Dagbladet 1996-01 
18 Expressen 2002-02-18; 2002-02-20 
19 I en skrivelse ”Uppdrag om åtgärder för att motverka diskriminering” från Regeringen (2002-01-17) till 
Arbetsmarknadsstyrelsen inleds texten med ”Regeringen uppdrar åt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att vidta 
åtgärder för att motverka diskriminering i arbetsförmedlingarnas verksamhet”. 
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Behovet av en dynamisk modell 
 
Analyser av den svenska arbetsmarknaden har, såsom diskuterades ovan, på ett otvetydigt sätt 
visat på att den svenska arbetsmarknaden är etniskt segmenterad. Arbetslöshet och de 
"sämsta" arbetena är något som i mycket högre grad drabbar grupper av personer födda 
utomlands men även svenskfödda med föräldrar födda utomlands (ofta kallad 
andragenerationsinvandrare). De förklaringar till den etniska segmenteringen som har 
presenterats av ekonomer har huvudsakligen kretsat kring att bedöma arbetskraftens karaktär 
för att sedan dra slutsatsen om att kulturella skillnader och språklig brist kan ses som orsak till 
denna etniska ojämlikhet. En brist i dessa ekonomers förklaringsmodeller, likväl som i 
metoden de baserar modellerna på, är betoningen på förekomsten av ett statiskt beslutstillfälle 
under vilken arbetskraften köps eller inte köps. (Broomé mfl 1996; Scott 1999; Bevelander 
2000)  
 
Sociologiska förklaringar (Åberg 1984; 1989; Schierup m.fl. 1994) har istället betonat att den 
etniska segmenteringen i högre grad är ett resultat av institutionella faktorer än av ett enskilt 
beslutstillfälle. I diskussioner kring framväxten av en "dualiserad arbetsmarknad" har Åberg 
lyft fram hur aspekter från både teorin om den duala arbetsmarknaden och 
dekvalificeringsteorin tillsammans kan förklara hur segmentering på arbetsmarknaden 
förstärks. Schierup m.fl. visar vidare, utifrån en studie av Volvo-Torslandaverken, att ett annat 
perspektiv på arbetets etniska delning utgörs av användandet av företagsintern rekrytering. 
Både Åberg och Schierup m.fl. betonar hur selekteringsprocesserna på arbetsmarknaden 
förstärker en dekvalificering av invandrararbetarna. 
  
Forskning från bland annat Storbritannien har poängterat att en förståelse av 
diskrimineringsprocesser kräver en mer dynamisk modell än den som tidigare lagts fram av 
ekonomer. Detta gäller speciellt för den mer dolda institutionella diskrimineringen. Centralt 
för en dynamisk modell kring etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är en fokusering på 
ett processförlopp som antingen leder fram till anställning eller till fortsatt icke-anställning. 
Mycket av diskussionen kring diskriminering är konstruerad kring sökandet efter ett 
beslutstillfälle som kan fastlås vara antingen diskriminerande eller icke-diskriminerande. 
Utifrån en sådan ensidig fokusering blir det lätt att anta att diskriminering är något som 
förekommer, men endast i relativt begränsad omfattning. 
 
Om man däremot ser diskriminering som en interaktiv process i vilken en viktig aspekt just är 
frånvaron av ett tydligt diskriminerande beslut måste man gå vidare för att undersöka hur 
aktörernas (t.ex. arbetsförmedlares) uppfattningar om sig själva och andra skapas genom olika 
former av direkta eller indirekta relationer. En sådan typ av relation är den mellan 
arbetsköpare och arbetssäljare. En annan relation som är av mer intresse för denna studie är 
relationen mellan arbetsförmedlare och den arbetslöse invandraren.  
 
Skillnaden mellan den statiska och den dynamiska förklaringsmodellen kan formuleras i 
enlighet med olika maktdefinitioner. Ett statiskt synsätt som betonar den begränsade 
diskrimineringen följer Dahls (1971) klassiska definition där beslut - i detta fall 
arbetsgivarens icke-anställning av den arbetssökande - står i centrum. En dynamisk modell för 
förståelsen av diskriminering betonar istället en definition av diskriminering i vilken 
maktutövandet mer är fokuserat på att förhindra den sökande från att få ett 
(diskrimineringsbaserat) nej, vid en anställningsintervju. Här är makt mer en metod för att 
påverka såväl dagordningen, förmedlingen som intresset för den arbetssökande, något som får 
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direkta effekter utan att det för den skull kan kopplas samman med tydliga beslut (Lukes 
1974, se också Beronius 1986).  
 
Till skillnad från en mer statisk modell som endast inriktar sig på arbetsgivarens slutgiltiga 
beslut måste en dynamisk modell fånga en lång process av överväganden, social interaktion i 
maktfält och många på varandra följande små beslut. Jag syftar nedan till att skissa på en 
dynamisk modell där arbetsförmedlingens roll i reproduktionen av en rasifierad 
arbetsmarknad lyfts fram I denna modell betonas de relationella processerna mellan 
arbetsgivare, arbetssökande och arbetsförmedlare. Dessa processer utspelar sig i en 
omgivning som bland annat består av lagstiftning, men också av aktörer såsom fackföreningar 
och media. 
 
 

En skiss av en dynamisk modell: arbetsförmedlarna - "mitt i smeten" 
 
Arbetsförmedlarna framstår som en nyckelgrupp för förståelsen av den rasifierade 
arbetsmarknaden. Samtidigt finns det som tidigare nämnts mycket begränsad forskning som 
undersökt arbetsförmedlarna utifrån ett perspektiv som försöker fånga deras rasifierade och 
rasifierande praktik. I nedanstående skissartade diskussion kring arbetsförmedlarnas 
relationella placering, har jag hämtat en del inspiration från Ahrnes m.fl. (1985) generella 
diskussion kring arbetsförmedlingen och Knockes & Hertzbergs (2000) studie av 
arbetsförmedlare, arbetsgivare och ungdomar med invandrarbakgrund. Som förmedlare 
mellan den arbetssökande och arbetsgivaren bär arbetsförmedlaren på bådas önskningar. 
Samtidigt är arbetsförmedlaren en representant för den aktiva arbetsmarknadspolitiken och 
skall därigenom följa de mer eller mindre explicita riktlinjer som från riksdag och regering, 
genom mängder av reläer, förmedlas ned till arbetsförmedlarna. Slutligen är 
arbetsförmedlarna aktörer med egna intressen, åsikter och världsbilder som också får 
genomslag i deras dagliga praktik. Arbetsförmedlarens roll blir att försöka balansera kraven 
från de olika intressenterna: från arbetsköparen, arbetssäljaren, politiker och den centrala 
förvaltningen samt personen bakom arbetsförmedlaren. Hanterandet av motstridiga krav på en 
rasifierad arbetsmarknad utgör i sig själv också ett maktspel i vilket arbetsförmedlaren i sista 
hand endast befinner sig i maktöverläge gentemot den arbetssökande invandraren. Det är 
denna relationella placering som nedanstående figur illustrerar.  
 
 
Skiss över arbetsförmedlarnas relationella placering 
(pilarna markerar inflytanderelationer: ⇐ markerar en dominerande relation medan → markerar ett 
svagare inflytande ) 

  
1) AFs tolkning av de 
riktlinjer och regleringar som 
skall följas 

  

  ↑⇓   
4) AFs förhandling med 
arbetssökande om 
handläggning av åtgärder 

→ 
⇐ Arbetsförmedlaren 

⇐
→
⇐

2) AFs förhandling med 
arbetsgivaren om tillgång 
till platser och för vilka 

  ⇑⇓   

  3) AFs egen bild av 
verklighetens beskaffenhet   
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1) Arbetsförmedlarens tolkning av de riktlinjer och regleringar som skall följas utgörs av 
en dialog med den politiska makten och med arbetsgivaren. De övergripande målen, ofta 
visionärt formulerade, skall av arbetsförmedlaren omvandlas till konkret praxis. De i olika 
dokument uttalade målen med att prioritera kampen mot arbetslöshet bland invandrare (som 
dock endast ackompanjeras av starkt begränsade ekonomiska resurser) skall på en av 
arbetsgivarna styrd marknad översättas till praktikplatser, provanställningar och fasta arbeten. 
Den skillnad i upplevda verkligheter mellan arbetsförmedlare och de som utformar 
arbetsmarknadspolitiken skapar hos arbetsförmedlaren en grund för osäkerhet men också ett 
utrymme för autonomi. Den ibland snabba omsvängningen i politiska riktlinjer inom 
arbetsmarknadspolitiken - vilka typer av åtgärder som ska vidtas, vilka volymer på dessa samt 
frågan om vilka av de arbetslösa som skall prioriteras - leder med stor sannolikhet till 
trögheter och motstånd i implementeringen av dessa riktlinjer. Även om 
arbetsförmedlingskontoren således översätter relativt generella målsättningar till mer konkreta 
kontorsspecifika mål, finns det oftast utrymme för enskilda arbetsförmedlare att göra egna 
tolkningar.  
 
2) Arbetsförmedlarens förhandling med arbetsgivaren om tillgång till platser och för 
vilka utgör en förhandling där arbetsförmedlaren befinner sig i ett kraftigt underläge. 
Avskaffandet av arbetsförmedlingens monopol, den minskande andelen anmälda lediga 
platser till arbetsförmedlingarna, samt den stora gruppen av arbetslösa, gör att arbetsgivarna 
får en stark position gentemot arbetsförmedlarna. Att i denna situation lyckas tillvarata 
grupper av arbetssökande som ses som mindre förmedlingsbara, med vetskap om att 
arbetsgivarna kan vända sig till andra källor för att täcka sina behov av arbetskraft, utsätter 
arbetsförmedlarna för en balansakt av den högre skolan. Samtidigt finns det från 
platsförmedlarnas sida en önskan om ökade kontakter mellan platsförmedlare och 
arbetsgivare för att på så sätt få tillgång till fler lediga platser och kunna informera 
arbetsgivarna om (invandrar)arbetskraftens förträfflighet. En sådan interaktion innebär 
emellertid också möjligheter för att från arbetsgivaren sida föra över sina värderingsgrunder 
och prioriteringar till arbetsförmedlarens dagliga praxis och därmed integrera dessa som en 
del i den professionella arbetsförmedlingen.20 
 
3) Arbetsförmedlarens egen bild av verklighetens beskaffenhet är central för att förstå hur 
bilder av professionalism skapas (Wetherell & Potter 1992). Detta gäller alltifrån stora 
översiktliga panoraman om den verklighet man lever i, via bilder över hur människor är och 
beter sig ned till konkreta överväganden om hur ens egen roll påverkar hur förmedlingsarbetet 
kan och bör utföras. Det är också sådana föreställningar som, tillsammans med andra intryck, 
skapar idéer, inte bara om hur man kan hjälpa arbetslösa invandrare, utan även vidare om hur 
man skall förhålla sig till dem. Begrepp som mångkulturalism, kulturkompetens och 
kulturkonflikter blir här redskap i hanterandet av arbetsförmedlarens egen bild av 
verklighetens beskaffenhet. I en utvärdering av ett arbetsmarknadspolitiskt samverkansprojekt 
i Botkyrka sammanfattar Hertzberg några av platsförmedlarnas syn på de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas förmåga att lösa problemet: 
 
"Tron på åtgärdernas nytta är betydligt mindre. Resonemanget är mer generellt och antas gälla 
för samhället i stort. Vilka resurser Botkyrka har eller saknas tas inte upp. Det är i 
"samhällsutvecklingen" som felet ligger och förmedlingsverksamhetens förmåga att på lokal 
                                                 
20 I en studie av arbetsförmedlingens historia (Delander m.fl. 1991) noteras att det under 80-talets högkonjunktur 
skedde en förändring hos arbetsförmedlingen från att betona förmedling av sökta jobb till att koncentrera sig på 
att förmedla eftersökt arbetskraft. Denna förändring stärkte arbetsgivarna ytterligare i relationen till 
arbetsförmedlarna och i sin förlängning till de arbetslösa. 
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nivå ändra på den utvecklingen framställs som begränsad" (Hertzberg 1998:34; se också 
Svensson 1997) 
 
4) Arbetsförmedlarens förhandling med arbetssökande om handläggning av åtgärder är, 
utifrån modellen ovan, egentligen den sista i raden av förhandlingar som arbetsförmedlaren 
genomgår. Anledningen till detta är att maktförhållandena i de övriga tre relationerna antingen 
skapar arbetsförmedlaren som: 1) underordnad men med utrymme för autonomi; 2) 
underordnad och i ett utsatt behov av goda relationer; 3) jämlik i en intern förhandling mellan 
yrkesroll och världsbild. Här har dock arbetsförmedlaren förvandlats till en överordnad: till 
någon med kontroll över kunskaper och åtgärder. Därav följer att denna sista relation 
kännetecknas av en strukturell selektivitet (Jessop 1990) i vilken förhandlingen till slut förs 
mellan den arbetslösa (invandraren) å ena sidan och arbetsförmedlaren som representant för 
ett kollektiv av aktörer (statsmakterna, arbetsgivaren och individen bakom arbetsförmedlaren) 
å andra sidan. Det är också i just sådana situationer som det är tänkbart att fånga tysta former 
av institutionell rasifiering. 
 
Modellen som jag här har skisserat skall betraktas med ett stort mått av försiktighet. Som 
helhet är den endast delvis empiriskt testad (se t.ex. Wrench 1992). Samtidigt är den 
emellertid uppbyggd på delar som var för sig någorlunda utretts och studerats. Utifrån den 
litteratur jag studerat finns det, så som jag ser det, inga starka invändningar mot modellen. 
Däremot finns det en osäkerhet kring hur mycket av arbetsmarknadens rasifiering som 
modellen kan förklara. Modellen är baserad på fångandet av relationsprocesser, något som gör 
den metodologiskt svårhanterbar. Det står samtidigt klart att det finns ett stort behov av 
kunskap om sådana processer, en kunskap som går utöver den mer statiska kunskap som vi 
har tillgänglig från tidigare studier.  
 
 

Fältarbete: reflektioner över intervjusvar 
 
Under våren 2002 har de första delarna av vad som grovt skulle kunna kallas ett fältarbete 
påbörjats. Fem intervjuer med chefer inom (läns-)arbetsförmedling, kommun och 
personaluthyrningsföretag, har genomförts. Dessa intervjuer varade drygt en timme. 
Intervjuerna har dels genomförs för att, utifrån de intervjuades erfarenheter och reflektioner, 
samla in generell information om Malmös arbetsmarknad och dels för att samla in specifik 
information om informanternas erfarenheter av rekryteringspersonal inom organisationer. 
Utöver informationens direkta nytta för min analys, har ett sekundärt syfte med dessa 
intervjuer varit att, utifrån intervjusvaren, generera fler idéer hos mig själv för att på så sätt 
kunna förbättra framtida intervjufrågor till arbetsgivare.21 
 
Under hösten 2002 fortsatte jag med att intervjua arbetsförmedlare på några olika 
arbetsförmedlingskontor. Totalt rörde det sig här om femton intervjuer, som i tid varierade 
mellan 50 och 75 minuter. Dessa intervjuer fokuserade på att fånga arbetsförmedlarnas egna 
berättelser om sin erfarenhet att förmedla arbeten eller arbetskraft. Frågorna berörde dels mer 
allmänt arbetsförmedlarnas syn på arbetsförmedlingen och den egna situationen men först och 
främst strukturerades intervjuerna för att få berättelser om de relationer som beskrevs i 

                                                 
21 Intervjuerna har också inneburit möjligheter att utveckla kontakter för fältarbete på arbetsförmedlingar i 
enlighet med forskningsprojektet ”Arbetsmarknaden, arbetsförmedlaren och konstruktionen av invandrarskap”. 
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avsnittet ovan: arbetsförmedlare – regelverk; arbetsförmedlare – arbetsgivare; 
arbetsförmedlare – individen ”bakom”, och; arbetsförmedlare – arbetssökande. 
 
 

Intervjuaren och tillgången till fältet 
 
Kvalitativ forskning växte fram som en kritik mot den påstått neutrala kvantitativa 
metodologin. Eftersom förklaringar kräver mer än statistiska samband är därför förståelse och 
sammanhang centralt för kvalitativ metod. Intervjun blev en metod för att söka större 
sammanhang och djup, men också för att få grepp om komplexitet och processer. Kvalitativ 
forskning kom ofta att förknippas med kritiska forskningstraditioner: delar av marxismen, 
feminismen och mycket av den antirasistiska forskningen. En poäng som, i kritiken mot den 
objektiva vetenskapens självbild, lyftes fram av dessa forskningstraditioner var att forskaren 
inte stod utanför, utan snarare var en aktiv medproducent i den verklighet vetenskapen vill 
representera och förklara. Positionalitet kom att bli en central reflektion i den kritiska 
kvalitativa metodologin. Det är därför av vikt att, innan vi diskuterar den information och det 
material som jag, tillsammans med mina informanter producerat, kort beskriva och reflektera 
över de sammanhang i vilka vårt material uppkom. 
 
En första reflektion rör tillgången till fältet: vid fyra av mina fem intervjuer med chefer 
uppstod den speciella förvirring som jag som person förefaller ha skapat genom att dels se 
”icke-svensk” ut och samtidigt heta Anders Neergaard och prata obestridlig, bred skånska, 
och dels genom att bära jeans och tröja(klassiska ”rockkläder”), och samtidigt vara en) 
forskare som vill träffa chefen. Jag har en liknande erfarenhet från ett intervjubesök för fem år 
sedan. För att denna förvirring ska uppstå verkar det krävas vissa speciella omständigheter: 
dörrarna till organisationen skall vara stängda och det skall finnas en reception med någon 
form av ”gatekeeper” som tar emot besökare och som därmed har särskilt ansvar för att 
granska besökare så att ingen obehörig, avvikande person släpps in. 
 
Vad som framträder med tydlighet är hur den initiala misstänksamheten (som i dessa fall 
bland annat yttrade sig i att entrédörren till arbetsförmedlingskontoren öppnades med en smal 
springa och chefens namn upprepades långsamt och överdrivet tydligt: ”du ska träffa Gustaf 
Nilsson –G u s t a f  N i l s s o n ” eller genom att ”gatekeepern” frågande upprepande: ”har 
du bokat tid med Gustaf Nilsson?”) övergår till en nästan förlägen skamkänsla när de förstår – 
när de verkligen förstår – att de gjort bort sig. Som ett resultat av denna förändring markeras 
snabbt att jag har fått ’rätt’ status, t.ex. genom att jag bjuds på kaffe eller genom att jag får 
fritt tillträde till lokalen: ”han sitter där borta – du hittar själv!”.  
 
I det femte fallet gick jag in genom fel dörr och störde en av personalen i arbetet. Trots detta 
följde hon mig till rätt dörr och släppte in mig utan att jag behövde säga mer än att jag hade 
bokat tid med chefen. 
 
På vilka sätt jag är medskapande i denna interaktion kan diskuteras. Som jag nämnde ovan är 
min klädsel kanske inte av rätt markör för en forskare. Jag kanske – medveten om vad som 
kommer att ske – presenterar mig på ett speciellt sätt som inbjuder till ett ifrågasättande av 
min person. Samtidigt är dock min skånska dialekt obestridlig, min vokabulär klart 
mellanskiktsaktigt och mitt namn kan i ”värsta” fall definieras som danskt. Något jag 
reflekterat mycket kring är vad som händer efter rasifieringen, för jag uppfattar att det 
verkligen är fråga om en ögonblicklig rasifiering. Kan attitydförändringen gentemot mig 
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hänföras till en de-rasifiering eller behålls rasifieringen medan det är min kraftigt stigande 
klassposition som förklarar skillnaden? Och vad spelar genus för roll för denna förändring och 
för intervjun som helhet? I fyra fall av fem utgörs ”gatekeepern” av kvinnor medan samtliga 
fem chefer är män. När jag till slut kommit IN är jag helt plötsligt en forskare och en man (jag 
är dock osäker på i vilken grad jag är något ytterligare och i så fall vad). 
 
Tillgången till fältet när det gällde intervjuer arbetsförmedlare skilde sig åt markant. Dels 
hade jag redan intervjuat cheferna och dels introducerades jag på arbetsförmedlingskontoren 
genom en presentation av mitt projekt och min intervjustudie på ett personalmöte. När jag väl 
hade börjat boka intervjuer per telefon och besökt kontoren för att genomföra intervjuerna, 
blev jag snabbt en del av miljön, om än som en forskare med ett för arbetsförmedlarna något 
luddigt arbete. Detta innebar att mitt tillträde till kontoren blev i det närmaste fritt (under 
kontorens öppettider) och oifrågasatt samt att jag ofta möttes av ett avslappnat bemötande och 
ett mer personligt tilltal från arbetsförmedlare jag skulle intervjua eller som jag tidigare hade 
intervjuat. Mina möjligheter att skydda informanternas anonymitet i relation till vem som 
ställde upp för intervju försvann då de genomfördes på arbetsförmedlingskontoren; något som 
dock ingen av mina informanter kommenterade som problematiskt. Detta har inneburit att 
anonymisering i rapportförfattandet blivit än mer betydelsefullt, även om det är närmast 
omöjligt med tanke på de relativt detaljerade intervjusvaren. Informanterna har dock varit 
införstådda med den här situationen och jag har samtidigt vid ett flertal tillfällen fått 
information som uttryckligen inte fick användas mer än som bakgrundsmaterial. Vid flera 
tillfällen utvecklades intervjuerna till ett samtal som rörde sig långt utanför min intervjuguide 
och som även innebar att informanterna öppnade sig mer än vad man eventuellt kan ha avsett. 
Några intervjuer fick därför, på informanternas begäran, delas upp i det som fick användas för 
citat och det som var utanför den ”öppna” intervjun och endast kunde fungera som 
bakgrundsmaterial. Intervjusvaren nedan, presenteras ordagrant men är samtidigt något 
språkligt putsade. En del citat är långa; detta ofta beroende på att de utöver ordens betydelse 
också signalerar ett viktigt sammanhang. De flesta citat är direkta svar på frågor som ibland 
även ingår i det citerade men som för det mesta presenteras i den anslutande texten. Jag kände 
mig snabbt välkommen och blev vänligt bemött på båda kontoren och intervjuerna 
genomfördes för det mesta i vad jag som intervjuare bedömde vara en trevlig atmosfär. De 
flesta som intervjuades gav uttryck för en positiv nyfikenhet kring mitt arbete. 
 
Hur skall man då bedöma informanternas svar på intervjufrågorna? Det första att tänka på är 
att diskussionen om invandrare, etnicitet och kultur är ett konfliktfält där delar av 
samhällsdebatten handlar om att positionera sig kring villkoren för hur debatten skall föras. I 
en spännande artikel av Fredrik Hertzberg (2002 under publicering) diskuteras hur forskare, 
journalister och speciellt arbetsförmedlare, försöker skapa utrymme för sina åsikter och 
värderingar genom att hävda att de är utsatta för censurtryck. Det fanns en klar underton i 
några av intervjuerna i vilka bilden av ett starkt reglerat fält med begränsningar på vad som 
får sägas och inte får sägas var närvarande. Samtidigt, och kanske som ett resultat av denna 
uppfattning, blev jag vid flera intervjuer korrigerad då jag uttryckte mig slarvigt och 
generaliserande.22 Ibland framstod det nästan som om informanterna hade en rädsla för att jag 
försökte lura dem att säga ”sanningen”. En annan, men nära relaterad, metodaspekt kring 
positionalitet som per automatik skrivs in i våra intervjuer, är hur jag påverkar intervjumiljön 
och svaren genom att å ena sidan vara en ”övre mellanskikts-man” som talar med en utpräglad 
skånsk dialekt och å andra sidan vara rasifierad. 
 
                                                 
22 Det innebär att när jag nedan refererar eller citerar intervjusvar så är de noggrant korrigerade i förhållande till 
intervjufrågorna så att informanterna inte tillskrivs svar som är direkt producerade av intervjufrågorna. 
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Några teman från intervjuerna med cheferna 
 
Nedan följer en presentation av den empiri som baserades på intervjuer med chefer på 
arbetsförmedlingskontor, ett privat bemanningsföretag och en länsarbetsnämnd. 
Presentationen är indelad i rekryteringsteman som lyfter fram en första, oklar och partiell bild 
av rekryteringsprocesser. Syftet med denna första intervjugenomgång är att lyfta fram teman - 
som informanterna kommenterade och diskuterade kring - som är av relevans för att förstå 
rekryteringsprocessen utifrån arbetsmarknadens, och då främst arbetsgivarnas påverkan på 
arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna (något som vi återkommer till senare). Därav följer 
att empiripresentationen är starkt teoristyrd [ALIAN1]. 
 

Rekryterarnas kostnadskalkyler 
En av intervjufrågorna kretsade kring arbetsgivarnas kostnadskalkyler i samband med 
rekrytering. I svaren framkom en tydlig spänning mellan kostnadsmedvetande och 
konstruktionen av kompetens/kvalifikationer baserade på arbetskraftens sociala egenskaper, 
såsom genus, ålder och etnicitet. De intervjuade verkade se arbetsgivarnas 
rekryteringsbeteende som kopplade till dubbla hierarkier av efterfrågan där sociala 
egenskaper utgjorde en, och ofta dominerande hierarki, och kompetens/kvalifikationer en 
annan konkurrerande hierarki. Nedan presenteras hur de intervjuade kommenterar 
arbetsgivarnas kostnadskalkyler i samband med rekrytering: 
 

Nej, jag tror inte alltid dom har koll på det [kostnadskalkyler]. (an2001nr3:607) 
 

alltså egentligen så om man ser det ur ekonomiskt perspektiv så lägger dom ju 
inte så mycket krut på detta. Det kan ju va dels tradition, det kan väl också va att 
det saknas bra kalkyler för vad det kostar. (an2001nr4:412-414) 

 
det är varken strukturerat eller genomtänkt många gånger - dom här 
rekryteringsprocesserna. Det är klart… Jag talar inte om dom här stora 
företagen. Dom har ju personalavdelning och har stödfunktioner för det här som 
är gedigna. Men då är min erfarenhet att dom… då blir det rätt så byråkratiserat 
[litet skratt] också. (an200nr4:426-429) 

 
Vi utgår ifrån att arbetsgivarna är ekonomiskt rationella annars hade de inte vart 
arbetsgivare - men går vi på bara det så slösar vi också … det är någon slags 
utgångspunkt i resonemanget. (an2001nr5:209-211) 

 
Det som då inträffar i en högkonjunktur är att då tar arbetskraften slut, i regel. 
Alltså, unga välutbildade svenska pojkar så att säga, dom tar slut snabbast. Och 
sen är det då unga välutbildade svenska flickor, äldre välutbildade svenska män, 
äldre välutbildade svenska kvinnor och så vidare. Och så kan man liksom se, 
följa ett mönster. Och då går de runt ett tag och så kommer man då till 
invandrare. Och då kommer arbetsgivare att välja invandrare om dom 
presenteras som en tillgänglig arbetskraft. Även om man tidigare sett den 
kompetensen över ryggen, då man inte ens öppnat kuverten, så anställer man nu 
därför att det är ekonomiskt rationellt och göra det. (an2001nr5:216-223) 

 
I främst det senaste citatet ovan belyses vad som uppfattas som ambivalenser eller konflikter i 
arbetsgivarnas rekryteringskalkyler. Här står kompetens och kvalifikationer mot de 
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arbetssökandes sociala karaktär. Därutöver markerar flera av citaten en stark osäkerhet inför 
arbetsgivarnas vilja eller förmåga att beräkna kostnader för rekrytering. Konklusionen som 
kan utläsas från citaten är att man bör utgå från att arbetsgivarna har någon form av 
bakomliggande ekonomisk kalkyl, men att denna enbart utgör en ”utgångspunkt”, och att 
därutöver spelar en rad andra faktorer in. 
 

Osäkerhet som kostnad 
De intervjuade cheferna beskrev arbetsgivares tveksamhet till rekrytering av invandrare23 
(rasifierade grupper) som grundade på osäkerhet, en kostnad som arbetsgivarna i högre grad 
är beredd att ta ju mindre utbudet av ”säkra kort ”(definierade som ”svenskar”) är. 
 

Det handlar ju som allting annat om medvetenhet och kunskap och lite ny - 
bryta litet ny mark. Våga ta lite risker och där är det ju som folk gör att 
riskbenägenheten varierar - och den minsta risken tar jag om jag väljer någon 
som ser ut som den som slutade, gången innan. Sen finns det då, trots vad jag sa 
innan - vissa beteenden som är kanske litet mer … ja, har litet rasistisk underton. 
Alltså det här vad bekräftar väl… Vi har ju mött på några arbetsgivare som sagt 
så här: ”jag har haft en [invandrare från ett specifikt land] - det gör jag aldrig 
om”. Men man möter aldrig någon som säger att jag har haft en svensk… Det 
har jag aldrig vart med om!! [Skratt] Och det är ju att då får någon stå för en viss 
bild. Det kan man ju komma åt genom ett antal diskussioner och samtal. Det är 
kanske uttryck för en osäkerhet. [Hmhm!] Ja. (an2001nr5:349-359) 

 
Sen tror jag ju att det finns … alltså det är nog litet vanligare att invandrare har 
en rekryteringsväg via uthyrning, till exempel att man kanske litet försiktigt … 
att man kanske är litet försiktigare att anställa rakt in… vikariat eller någonting 
så… Jag tror att dom här… - du har träffat Manpower till exempel och andra av 
dom här uthyrningsföretagen - kan jag tänka mig att dom har rätt mycket 
invandrare som dom hyr ut. [Hm] Ja, det är ju litet olika vad det är för typ av 
jobb, men många gånger är det ju ingångsjobb och sen kanske dom då rekryteras 
in på det företaget - där dom vart uthyrda en del. (an2001nr4:387-393) 

 
Förekomsten av en osäkerhet bland arbetsgivarna kring rasifierade grupper uttrycks i flera av 
intervjuerna. Detta är en osäkerhet som i bästa fall innebär inträde via praktik, olika former av 
tidsbegränsade jobb eller uthyrningsföretag och i värsta fall diskriminering klädd i 
resonemang om att ”det är bättre att ta det säkra före det osäkra.” Samtidigt finns det, kopplad 
till beskrivningen av denna osäkerhet, en optimistisk tro på att invandrare så småningom 
kommer att kunna förvandla inträdesformerna till ett ”riktigt” och fast jobb ”när de visat vad 
de går för”. Optimismen hos de intervjuade arbetsförmedlingscheferna är dock mycket 
reserverad och försiktig samt med en underton av att positiva tankar kanske kan frambesvärja 
denna utveckling. 
 

Rekryteringspersonalens sociala egenskaper 
                                                 
23 Känsligheten i att ställa frågor kring invandrarnas situation på arbetsmarknaden märktes tydligt i att 
informanterna blandade ett medvetet och nyanserat förhållningssätt med mer generaliserande omdömen om 
invandrare; som om de försökte hålla tungan rätt i munnen och undvika någon rejäl klumpighet. De var ibland så 
noga med att visa sin nyanserade förståelse av området att de korrigerade mina frågor så att de blev mer 
nyanserade och lättare kunde besvaras. 
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Ytterligare en aspekt som betonades i några av intervjuerna var betydelsen av 
rekryteringspersonalens sociala egenskaper för att förstå rekrytering. Här betonades dels 
betydelsen av ålder för inställningen till invandrad arbetskraft (ju äldre desto mer negativa) 
och dels utbildning (de med personaladministrativ utbildning tenderade vara mindre 
negativa). En annan faktor som ansågs ha betydelse för rekryteringspersonalens inställning till 
invandrad arbetskraft var denna personals etnicitet (dvs. att nästan alla rekryterare var svenska 
försvårade situationen för invandrare). 
 

Alltså där finns ju en våldsam dominans av svenskar på dom här 
arbetsmarknadsområdena… Det är självplockning på nåt sätt … Man måste göra 
alltså göra människor synliga på ett annat sätt för att man ska kunna överbrygga 
dom hinder som finns i det här. Svenskar anställer svenskar, det bara liksom är 
svenskar man ser runt sig. Så blir det ju i allmänhet.” (an2001nr1:352-356) 

 
Just tanken om att rekryterarna är människor som representerar organisationer och därmed 
agerar utifrån en blandning av egna verklighetsbilder och fördomar samt organisatoriska 
regler och praktiker för rekrytering, är något som är relativt osynligt i den vetenskapliga 
diskussionen. Det är inte heller något som informanterna har reflekterat över speciellt mycket. 
En av de intervjuade var däremot inne på att allmänna rekryteringsförändringar förutsätter 
förändringar i sammansättningen av den personal som faktisk genomför rekryteringar – något 
som det fanns igångsatta arbetsmarknadsprojekt för att utveckla. 

Tjänstemarknadsdriven efterfråga 
Enligt några av de intervjuade hade det blivit en trend att använda sig av, konsument- och 
marknadsbedömningar. Detta gäller framför allt inom tjänsteproduktion, där tanken på 
mångfald hade fått ett visst genomslag. Detta genomslag är kopplat till att man kunnat isolera 
kundunderlaget som ”etniskt” (dvs. ”icke-svenskt”). Inom dessa sektorer fanns en del 
aktiviteter, ofta med stöd från arbetsförmedlingen, för rekrytering av 
”etnisk”/invandrarpersonal. 
 

Och vi har två projekt egentligen, ett med Föreningssparbanken och ett med 
Folksam. Där man alltså anställer mänskor med invandrarbakgrund för att man 
ska börja bearbeta med den marknaden. [Fundering] Och det är ju märkligt att 
man inte kommit på detta tidigare. Men det är ju faktiskt så att nästan då alla 
svenskar finns knutna till någon form av bank, ofta är det den bank som 
föräldrarna hade - så barnen också tänker som så. Och det innebär att om 
bankerna ska konkurrera med kunder så måste dom slåss mot varandra, dom 
måste stjäla kunder från någon annan. Men det man har bortsett ifrån är att här 
finns en mycket stor grupp människor som inte finns i någon bank 
överhuvudtaget och det är ju dom som är invandrare, som inte har några 
banktraditioner. Som kanske då hanterar sina ekonomiska tillgångar på ett helt 
annat sätt. Och det här är ju då en möjlighet som man då har förbisett på nått 
sätt. Föreningssparbanken följde upp det efter ett tag, och har då i Malmö ett 
projekt där man alltså anställer invandrare, med syfte att locka nya kunder, få 
invandrarkunder, få in dom så de blir kunder i banken där. (Okej!)  
 Och Folksam har då tänkt på samma sätt, och likadant med de 
andra försäkringsbolagen, att ska man ha nya kunder. Istället för att stjäla från 
nåt annat försäkringsbolag så måste man titta på vad det är för behov – vilka 
som vill ha försäkringar. Då är det i stor utsträckning invandrarna. Vi har ett 
projekt tillsammans med dom här i Malmö, där vi anställer alltså 
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försäkringssäljare som har annan etnisk bakgrund för att kunna sälja 
försäkringar. (an2001nr1:305-322) 

 
Nischen för mångfaldsprojekt är inom de geografiska områden som kraftigt domineras av 
invandrare. Mångfald blir därmed snarare synonymt med ”enklavbaserade” 
invandrarsatsningar inom helt obearbetade marknadssegment, såsom bank- och 
försäkringsverksamhet. Detta är en kunddriven, segmenterande marknadsstrategi som 
benämns med ordet mångfald, vilket på ett tydligt sätt visar på problemet med begreppet (de 
los Reyes 2001). 
 

Arbetskraft lämplig för… 
Arbetsmarknadssegmentering i form av att koppla ihop invandrare med låglöneserviceyrken 
var också något som intervjupersonerna återkom till i intervjuerna. Här framkom också 
relativt tydliga föreställningar om en könsbaserad segmentering, där män med 
invandrarbakgrund ses som mycket mer problematiska. Detta uppgavs dels ha sin grund i att 
de anses ha lägre utbildning och ses ofta som jobbiga att hantera, dels i att de typer av 
låglönejobb som de anses kunna klara av inte finns i någon större omfattning. 
 

Därför dom här invandrarpojkarna som inte går färdigt sin skola, jag har väldigt 
svårt och se vilken typ av jobb dom skulle kunna få i den utvecklingen - i ett 
Malmöperspektiv. Däremot skulle jag kunna tänka mig att kan man bryta loss 
dom från sin etniska och kulturella tillhörighet här, så skulle dom kunna få jobb 
uppe i industribältet som vi har Norra Skåne och Södra Småland, där vi 
fortfarande har behov av arbetskraft som kan jobba i mindre 
tillverkningsföretag. (an2001nr1:167-172) 

 
Kvinnor med utländsk bakgrund betraktas med mer optimistiska ögon. De beskrivs ofta som 
en spegelbild av invandrarmännen. De anses ha mer utbildning och bra betyg samtidigt som 
de ses som mer underordnade och ställer inte samma krav på jobben. Inom den lokala 
arbetsmarknad som de intervjuade är verksamma finns också typiska ”kvinnojobb” i större 
omfattning, och dessa förväntas även öka framdeles. 
 

Men däremot flickorna kommer säkerligen och bli eftertraktade här i Malmö och 
Köpenhamnsregionen. Det är ju liksom det optimala, om du alltså har en kvinna 
som är högutbildad och dessutom invandrare, det ger liksom högsta poäng i alla 
såna här poängbedömningar när det gäller… - från företag som vill visa sig 
framåt, tänker jag. (an2001nr1:181-184) 

 

De flyttar till Malmö 
I diskussioner kring den lokala arbetsmarknadens förändring lyfte intervjupersonerna vid flera 
tillfällen upp frågan om invandrarnas benägenhet att flytta till storstäder trots risken för 
förstärkt segregation och arbetslöshet.  
 

Malmö är ju då trots allt … det blir ju lite grann utav ett reservat. Därför att 
Malmö erbjuder nu det som många småorter inte gör. Så det finns flyktingar 
som lämnar fast anställning och flyttar till arbetslösa Rosengård. Det kan man ju 
fråga sig varför dom gör det. Där finns ju en trygghet - kulturtrygghet. Där finns 
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ju moskén, det finns ett socialt nätverk. Så det är tydligen viktigare än 
lönearbete för många. (an2001nr5:313-317) 

 
Men det flyttar upp ett antal personer till Gislaved och andra ställen nu. Och för 
en del människor är ju då jobbet viktigare än sociala nätverk - att de bor långt 
ifrån varann. (an2001nr5:337-339) 

 
Informanterna diskuterar konflikten mellan sociala nätverk och möjligheten till ett jobb långt 
borta från hemmet. Det finns en viss förståelse för osäkerheten att flytta, en osäkerhet som 
ofta förklaras genom kulturaliserande resonemang. Samtidigt betonar några av informanterna 
osäkerheten i de anställningar de erbjuds och ointresset från arbetsgivarnas och de 
arbetskraftsefterfrågande kommunernas sida att se till de arbetslösas familjesituation (behov 
av två arbeten, barnomsorg etc.). 

Organisationsskillnader och rekryteringspersonal 
I intervjuerna berördes i viss mån frågan om rekrytering som en organisationspraktik som 
involverar flera människor.24 De flesta intervjuade påpekade att det fanns stora variationer 
mellan å ena sidan ägaren av ett litet varuproducerande företag, med sin ensamma 
handläggning av ”alla” rekryteringsärenden, och å andra sidan stora tjänsteproducerande 
organisationer med personalavdelningar och en utvecklad infrastruktur för rekrytering. 
Samtidigt var de intervjuade överlag väldigt osäkra på vad detta betyder för organisationernas 
rekryteringspraktik.  
 

Om den här - en person - ska in i ett arbetslag på 5 personer, så skulle jag låta 
dom träffa personen i en intervju… Möjligen skulle jag själv va med också med 
fackliga representanter. Sen skulle det va vad dom ansåg, och vad dom trodde… 
- vem som skulle smälta in bäst… - det skulle väga rätt tungt. (an2001nr4:450-
453) 

 
På frågan om hur storleksskillnader mellan olika organisationer påverkade efterfrågebilden på 
arbetskraft betonades mer den samhälleliga situationen för de olika organisationstyperna än 
dessas storlek. För ett stort känt företag är ”image” viktigt något som inte behöver vara fallet 
för en liten underleverantör. 
 

Alltså, man kan säga på större företag eller om dom är mer kända eller 
betydande, representerar några värden eller logo i samhället - för dom är det ju 
viktigare att ha ett acceptabelt socialt ansikte. Det hade ju inte sett så snyggt ut 
för Telia till exempel att uppvisa diskriminerande beteende, i alla fall inte ett 
öppet diskriminerande beteende. Och därför så tar dom såna interna fajter på ett 
naturligare sätt, än ett litet företag - lite byggnadsfirmorna dom skiter i vilket … 
Om dom har upptäckt att dom inte ska ha några invandrare så kommer det inte 
in någon invandrare punkt slut där. (an2001nr5:395-401) 

 
Sen är det väl allmänt sett så att dom större organisationerna har väl lättare. Det 
brukar ju va dom som nappar på mångfald både si och sånt, och har lättare att 
driva sånt. Det är ju klart. (an2001nr2:517-520) 

 

                                                 
24 Frågan var dåligt formulerad i det initiala intervjuschemat och har utvecklats därefter. Frågan kommer att få en 
framträdande plats i samband med intervjuer av rekryteringspersonal. 
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Feghetskoefficient 
När frågan om etnisk diskriminering kommer upp till diskussion är det oftast i form av ord 
som osäkerhet och feghet, ord med vilka informanterna beskriver rekryterarna. När de 
utvecklar svaren blir det tydligt att dessa ord står för ett brett spektra av rekryteringspraktiker 
som innebär att bl.a. invandrare utestängs från jobb eller ges begränsade möjligheter till att få 
jobb. I flera av svaren betonas hur framväxten av en modernare arbetsmarknad och ett 
modernare arbetsliv i framtiden kommer att förbättra situationen för rasifierade grupper. Det 
är framför allt orden ”flexibilitet” och ”dynamik” som representerar framtiden och som, enligt 
informanterna, kommer att möjliggöra mångfald. Trots denna framtidsoptimism används 
emellertid i andra sammanhang ”social kompetens” som ett nyckelbegrepp för det nya 
”tjänstesamhället”, men då ofta som ståendes i motsättning till, eller som varandes ett hinder 
för, mångfald. 
 

Jag tror det här vad vi kallar för social kompetens, att det är… att företagen, 
dom väger in det. Men samtidigt så finns det ju en feghetskoefficient i det … 
och det är ju det här med att man… det är lika barn som ska leka, [Hmhm] men 
det kanske inte alltid är det som utvecklar eller stimulerar verksamheten, att det 
kommer in en ja-sägare, utan det kanske skulle va en som var lite besvärligare 
och pekade på … ställde frågorna: Varför gör vi så här? Varför gör vi inte på det 
sättet istället? [Hm] Skapar litet mer dynamik Men … ja, alltså som jag säger, 
det är min… den bild jag har också. (an2001nr4:454-462) 

 

Typen av arbetskraftsefterfråga 
I intervjuerna diskuterades kring vilka faktorer som påverkar rekryteringen. Ovan noterades 
att organisationernas storlek och ”image” samt rekryterarnas erfarenheter utgjorde några 
viktiga faktorer. Därutöver framkommer det också att skillnader i arbetskraftsefterfrågan 
påverkas av om det är fråga om ersättnings-, expansions- eller omorganisationsrekrytering: 
 

Vi möter ju ofta arbetsgivaren då… som till vår glädje då, när man frågar dom 
och så säger dom … ”Ja, vi ska … vi har tänkt starta en ny avdelning. För nu går 
det så himla bra. Vi hårdlanserar den här produktserien, därför tänkte vi starta en 
ny avdelning, och vi tänkte sikta in oss på den och den marknaden, och då vill vi 
ha en grupp här med den och den erfarenheten.”  
 Då är ju benägenheten och nyfikenheten att anställa någon som ser 
litet annorlunda ut, och kanske tänker… Det har vi märkt, det märker vi allt 
oftare. Det är ju jätteroligt, då kan man liksom allt oftare handplocka folk på lite 
annorlunda sätt, än om dom ska ha någon som ser likadan ut som den som 
slutade sist. Och det är ju det här liksom att man inte längre ska axla någon 
annans… kläder. Men att dra igång någonting som är dyrt, det är det som ger 
förutsättningar också, för att … det påverkar ju attityderna ute på 
arbetsplatserna. Och det är väl viktigt att säga det också här att i ett sånt läge där 
det är tillväxtläge - man startar någonting - så är det ju heller ingen hotbild mot 
dom andra. Annars så kan vi ofta möta det här - ja, det är tajt om jobben och om 
jag säger mitt arbetslag - det är lite rörigt att få in någon ny. Så allt som är ovant, 
icke traditionsenligt, är hotfullt så där. Det är det första man ser. 
(an2001nr5:369-384) 
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Bemanningsföretagens arbetskraftsefterfråga 
Då intervjuerna förutom arbetsförmedlingschefer även inkluderade kontorschefen för ett 
bemanningsföretag, diskuterades överlappningen och arbetsdelningen organisationerna 
emellan. Detta gjordes med tanke på att det ju har kommit upp en del diskussioner kring 
bemanningsföretagens framgångar med att placera ut ”invandrare” på arbetsmarknaden. 
Generellt, från båda hållen, presenterades deras inbördes relationer som varandes konfliktfria 
och med en del samarbete. Arbetsförmedlingscheferna betonade att deras primära uppgift var 
att hantera arbetslösa med stora problem att hitta jobb, medan det i intervjun hos ett 
bemanningsföretag betonades att grunden för deras verksamhet var att generera vinst, vilket 
innebar att de inte var intresserade av ”oattraktiv” arbetskraft. I vilken grad 
arbetsförmedlingens population ”arbetslösa med stora problem att hitta jobb” överensstämmer 
med bemanningsföretagens definition av populationen ”oattraktiv arbetskraft” kan diskuteras. 
En av arbetsförmedlingscheferna beskriver bemanningsföretagens arbete som följer: 
 

Dom är kanske t.o.m. ännu mera … att dom är krävande … Ja, dom är nog ännu 
mer rutinerade än dom flesta arbetsgivare - dom kan handplocka och välja och 
vraka så där… Dom är rätt så grannlaga i sina uttagningar. Dom är rätt så 
noggranna när det gäller tester och intervjuer. (an2001nr5:505-510) 

 
I diskussion med AF-chefer och en bemanningsföretagschef framstår i vissa 
rekryteringssituationer användandet av externalisering som en viktig strategi från företags och 
organisationers sida. I intervjuerna betonas en rad faktorer som upplevs som viktiga för att 
förstå externaliseringens betydelse för rekrytering. Såväl arbetsförmedlingen som 
bemanningsföretag framhäver sin egen snabbhet med att plocka fram kandidater för 
rekrytering. Minimering av potentiella kandidater är en annan viktig faktor. Genom att själva 
ta ansvar för en stor del av kompetensgallringen kan den rekryterande organisationen serveras 
en eller ett par, tre kandidater.  
 

Arbetsförmedlarna 
 
Medan presentationen av empirin ovan baserades på intervjuer med chefer på 
arbetsförmedlingskontor, ett privat bemanningsföretag och en länsarbetsnämnd, är den 
följande presentationen av empiri baserad på intervjuer med arbetsförmedlare.  
 
När AMS skapades av en socialdemokratisk regering på fyrtiotalet var det uttalade målet att 
AMS och arbetsförmedlingarna inte skulle bli en klassisk statlig byråkrati. Kopplingen till 
arbetsmarknaden och till målsättningen med full sysselsättning gjorde att fackligt aktiva 
utgjorde en av huvudgrupperna för rekryteringen. Några av de intervjuade (som arbetat under 
en längre tid på AF) betonade sin koppling till fackligt arbete. Däremot var de flesta av de 
yngre högskoleutbildade. En del av dem hade examen från personal- och 
arbetslivsprogrammet. En tredje grupp utgjordes av olika typer av mångsysslare, dels en 
grupp med mycket varierande arbetsbakgrund och dels en grupp med erfarenhet från annan 
del av förvaltningen. Det finns en tydlig förändring bort från den traditionella 
rekryteringsvägen mot en mer utbildningsmeritokratisk rekrytering av arbetsförmedlare. 
Ytterligare en aspekt på förändringen i rekryteringen av arbetsförmedlare är hur deltagande i 
arbetsmarknadspolitiska projekt i vissa situationer kan resultera i vikariat och så småningom 
leda till anställning som arbetsförmedlare.  
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Arbetsförmedlarnas olika roller 
Trots de gemensamma ramarna som arbetsförmedlarna skall hantera framträder betydande 
skillnader mellan enskilda arbetsförmedlare i hur dessa ramar tolkas och kommuniceras ut. 
Arbetsförmedlarna tvingas hantera arbetsförmedlingen som organisation. Med detta följer att 
de utsätts för direktiv ovanifrån, att de utsätts för arbetsgivarnas önskan om arbetskraft samt 
för de arbetssökandes önskningar gentemot arbetsförmedlingen. Denna yttre påverkan, 
tillsammans med arbetsförmedlarnas egna synpunkter på vad som är bra och dåligt i jobbet, 
skapar olika arbetsförmedlarprofiler i vilka dessa olika beståndsdelar är ojämnt blandade.  
 
Även om det snarare är frågan om individuella variationer så finns det egenskaper som gör att 
man kan skilja ut tre profiler på arbetsförmedlare som är starkt kopplade till synen på 
arbetsförmedlingen och sitt eget jobb. Den centrala profilen, från vilken de andra kan sägas 
variera är ”organisationsarbetsförmedlaren”, som identifierar sig med AF. 
”Rekryterararbetsförmedlaren” ser sin uppgift i högre grad i relation till sortering av 
arbetskraft för arbetsgivaren. ”Försvarsarbetsförmedlaren”, slutligen, ser sig själv som 
företrädare för den arbetssökande först och främst mot arbetsgivare men delvis också mot 
arbetsmarknadspolitiska regler och arbetsförmedlingen som organisation. 
 
Organisationsarbetsförmedlaren identifierar sig först och främst med arbetsförmedlingen som 
organisation, betonar uppdraget och ser sig ofta själv som en neutral part gentemot 
arbetsgivare och arbetssökande. Organisationsarbetsförmedlaren betonar att detta är ett jobb 
med arbetstider, och därmed också med fritid.  
 

Men i stort sett tycker jag att vi gör ett bra jobb, att vi har anledning att räta på 
ryggen och vara stolta över det vi gör faktiskt. (AF-intervju 01102 AFR) 

 
En arbetsförmedlare ger uttryck för det otacksamma i att det är sällan framgångsrika åtgärder 
som gett invandrare arbete som tas upp av invandrare själva och av medier: 

vad…? du säger klart och tydligt att: ”de jävlarna har inte gjort ett dugg för 
mig.” Det är en självbevarelsedrift för hur duktig du själv är. Det är inte så att 
jag sitter och berättar att de först har utrett mig sett var jag har mina starka sidor, 
övertygat om en bra utbildning och jag har gått den. Och hela samhället har sagt 
att det här är viktigt för dig och för oss att du går utbildning. Att du har släppt 
till din tid och jobbat bra med det och fått ett arbete den processen tar du ju inte 
upp. [Mm] Men den finns där i kanske åtta av tio fall där man säger att de inte 
gjort någonting. Och vi kan ju själv, vi kan ju se stora saker i tidning och kan 
säga själv att vi har hållit på i flera, flera år med varenda en, men det får vi 
behålla för oss själv. (Intervju AF 010921) 

 
En annan grupp, ”rekryterararbetsförmedlaren”, tenderar att identifiera sig själva med 
arbetsgivarna och med deras önskan om arbetskraft. Detta kombineras ofta med en viss kritik 
av arbetsförmedlingen, och med en närmast empatisk förståelse för arbetsgivarnas svåra 
situation. Här framställs ofta de arbetssökande som ett problem som antingen inte uppfyller 
arbetsgivarnas krav eller inte är tillräckligt sprudlande av energi för att söka jobb.  

… arbetsgivaren tycker jag väl inte är något större [problem], det är klart man 
kan komma tillbaks och vara förbannad och så….jo men…/ Men det är nog det 
minsta problemet i verksamheten. (010927 AFR 14) 
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Den sista gruppen av arbetsförmedlare, ”försvarsarbetsförmedlaren” är de som tydligt tar 
ställning för den arbetssökande. Här blandas ofta empati med paternalism. Samtidigt betonar 
de i högre grad diskriminering och arbetsgivarnas rekryteringsbeteende som faktorer som 
förklarar invandrarnas problem på arbetsmarknaden. Även om många arbetsförmedlare 
betonade glädjen i att en sökande fått jobb, är det speciellt inom denna grupp som empatin 
gentemot de arbetssökande tar sig tydligast uttryck:  

Det är ju det som ibland gör att man orkar med, det är ju de här lyckliga 
stunderna, de här tillfällena man känner att nu har jag gjort nåt bra den här 
människan har fått en lösning på sin situation, gått till ett arbete. (Af intervju 
011022 AFR) 
 
Jag har en dam som har slöja som är jätte jättetrevlig och hon har fått jobb nu 
och hon har fått jobb som på ett dagis med barn och trivs jättebra. Hon ringer 
varje månad och berättar hur hon har det och det är jätteroligt (AF intervju 
011023 AFR) 

De roller arbetsförmedlarna utvecklar i sitt arbete tyder på förekomsten av spänningar i 
måluppfyllelse och framstår som ett sätt att hitta en form för att hantera dem. De tre skilda 
profiler som kan urskiljas skall inte ses som väsensskilda. Utgångspunkten för alla tre är att 
arbetsförmedlingen behövs och gör ett viktigt arbete och i den meningen är alla 
”organisationsarbetsförmedlare”. Vad som skiljer sig är att ”rekryterararbetsförmedlaren” 
definierar sin arbetsförmedlingsroll där arbetsgivarnas önskemål vävs in. ”Försvars-
arbetsförmedlaren” däremot ser arbetsförmedlingens roll mer i anslutning till att hjälpa och 
försvara den arbetslösa.  
 

Arbetsförmedlarna om språket 
Språket spelar en mycket viktig roll i arbetsförmedlarnas arbete med invandrare. Språkliga 
brister lyfts fram som en av de grundläggande faktorerna som förklarar invandrarnas problem 
med att få jobb. Men även om nästan alla arbetsförmedlare tar upp språkets betydelse, finns 
det dock stora skillnader i hur detta diskuteras. Det finns de som lyfter fram de funktionella 
bristerna, där bristande språkkunskaper ses som ett legitimt skäl för att invandrare (som 
grupp) inte blir anställda. Två flitigt förekommande exempel används för att legitimera detta. 
Det rör sig dels om tanken på det hot som uppstår om man inte kan läsa och förstå en 
säkerhetsföreskrift och dels tanken på den risk som uppstår på grund av 
kommunikationssvårigheter i utsatta situationer.  
 

De har ju, har ju någonting med sig och en erfarenhet att sen språket kan vara ett 
visst hinder det måste man ha ett visst överseende med. Jag har själv ett förflutet 
från Kockums varv och jag har jobbat tillsammans med invandrare som var 
dåliga på att kommunicera och det lärde man sig ju hur man jag menar man kan 
vifta och man kan rita och man försöka förklara på ett lättförståelig svenska. 
Och då går det bra men det finns en massa fördomar hos människor. (intervju 
011022 AFR) 

 
Man måste ha en viss nivå på svenskan det är A och O. Det måste man ha sen 
måste man själv vara motiverad och ha viljan (Intervju 010924 AFS 13) 

 
En annan grupp av arbetsförmedlare betonar att språkbrister snarare utnyttjas som markör för 
att betona invandrarskap, och att det i högre grad är invandrarskapet i sig, inte språkbristerna, 
som utgör grunden för att inte få arbete. I det första perspektivet lyfts humankapital fram 
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medan det andra perspektivet betonar olika former av ”mjuk” diskriminering. Den nya 
diskrimineringslagstiftningen förbjuder s.k. indirekt diskriminering, något som ofta 
exemplifieras genom höga språkkrav som inte kan motiveras av arbetets karaktär. Ett ofta 
använt exempel är höga krav på färdigheter i svenska språket (inte bara verbalt och vad gäller 
läsförståelse, utan även i skrift) för att kunna söka jobb som städare/lokalvårdare.25 De 
arbetsförmedlare som ifrågasätter vissa av kraven på språkkunskaper, brukar ofta markera att 
de (med varierande framgång) försökte övertala arbetsgivarna att sänka sina språkkrav. 
 

Men jag betvivlar att det sitter folk och tar bort det [överdrivna språkkrav] 
eftersom det står så oerhört ofta. Men jag brukar påtala det när jag är ute på 
kontoren och då säger de liksom: ”Åh, får vi inte” men det alltså är ju alltså sånt 
som ingår i vår utbildning. (010927 AFR 14) 
 

Även om det således finns skillnader i hur arbetsförmedlarna ser på språkkunskapskrav är 
båda grupperna dock relativt överens om lösningen på problemet – mer utbildning i svenska.  
 

Jag kan ju säga svenska språket för det är ju oftast det som det pratas om. (AF 
intervju 011023 AFR) 

 
På så sätt kan man säga att svenskkunskaper blivit ett mantra i arbetsförmedlarnas arbete med 
invandrare. I vissa fall upprepas arbetsgivarnas krav relativt oreflekterat medan de i andra 
sammanhang ifrågasätts. I det första fallet övertar arbetsförmedlarna arbetsgivarnas 
verklighetsbeskrivning, medan de i det andra fallet, efter visst motstånd, deltar i att konstruera 
en bild av verkligheten som de trots allt menar är felaktig.  

Arbetsförmedlarna om social kompetens 
I nära anslutning till diskussionen om det svenska språkets betydelse för invandrarnas 
situation på arbetsmarkanden påträffas begreppet ”social kompetens”. När social kompetens 
eller närbesläktade teman diskuterades, handlade det ofta om att kunna anpassa sig till 
arbetsplatsens specifika organisationskultur.  
 

A.N. …men vad jag tänkte på detta här med social kompetens, hur lär 
man ut detta? 
I.  Vi får ju poängtera vad som kan vara viktigt att tänka på och ha 
det som diskussion och vad man själv tyckt var viktigt och vad arbetsgivare 
skulle anställa. Komma i tid och kanske hel, luktar bra, luktar gott och att man 
tar i hand. Lite såna diskussioner va. Det är ju vuxna människor. Vi har ju olika 
värderingar och så men man kan ju tala om för dom vad de flesta arbetsgivarna 
säger är viktigt (Mm) som vi möter.  (010924 AFS 13) 

 
… jag tror att mycket är den här sociala kompetensen, att man kan umgås med 
andra människor. Jag menar att förr när vi hade verkstadsarbete och 
industriarbete då hade en speciell då kunde jag ju vara på en arbetsplats en hel 
dag utan att jag kommunicerade. Idag krävs det annorlunda saker och sen den 
här, den berömda kemin som ingen kan förklara egentligen vad det är för 
någonting men jag menar när jag träffar en människa så tar det ju inte så många 
sekunder förrän jag känner: ”stämmer det här överens”? Eller stämmer det inte 
överens?” Och… men så att förutom den formella kompetensen så är det mycket 

                                                 
25 Exempel på sådana annonser finns även i arbetsförmedlingens öppna databas – den s.k. platsbanken. 
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alltså att kemin stämmer överens och att jag har social kompetens och att jag 
kan kommunicera. (011022 AFR) 

 
man vill ha lämpliga människor som har rätt kompetens och som har den här, 
vad heter det… den här sociala kompetensen och att kemin stämmer 
överens/…/. Sen är det väl så också att har man då någon bekant som jobbar på 
företaget som kan lägga ett gott ord så är det positivt och det är ju där tyvärr som 
våra, många av våra invandrare faller för man har aldrig kommit in på den 
svenska arbetsmarknaden. (Af intervju 011022 AFR) 

 
En del av informanterna menade att den sociala kompetensens ökande betydelse var kopplad 
till den allt viktigare roll som kommunikation spelar inom arbetslivet. Trots detta fanns en stor 
samsyn i att social kompetens egentligen inte hade speciellt mycket att göra med själva 
jobbfunktionen utan snarare med det sociala klimatet på arbetsplatsen. I intervjuerna användes 
olika metaforer för arbetsplatsens sociala organisation såsom familj och hem. Social 
kompetens innebar då att passa in i familjen eller hemmet.  
 

Att man har rätt personlighet om man säger så i det lilla företaget. Det tror jag är 
viktigare än det kanske är på en större arbetsplats. Det är lite viktigare att det 
kanske är samma ålder och att man liksom kan smälta in då, tillsammans med 
det andra gänget. Eller det man kanske tittar mera på den rena kompetensen på 
ett större företag. Och det andra det är klart också viktigt, det kommer kanske 
lite grann i andra hand. I små företag är det då ju viktigt att det ska… att man 
ska passa in där med det andra gänget då, som en liten familj då  
A.N. Vad tittar man på då, förutom att på något sätt… 
I ja jag tror man tittar på den sociala… om man nu säger, den 
sociala kompetensen hur man är som personen, och man ska smälta in i den lilla 
familjen (Intervju 010924 AFS 13) 

 
Några få noterade explicit att ett sådant perspektiv innebar att man byggde in diskriminering i 
kompetensdefinitioner, vilket innebär att invandrarskap i sig kommer att utgöra en 
kompetensbrist på en homogen etnisk ”svensk” arbetsplats kom. I en del andra intervjuer 
visades en mer explicit förståelse för arbetsgivarnas behov av att anställa personer med social 
kompetens, även om man i de flesta fall samtidigt påpekade riskerna för diskriminering och 
överdrifter som betoningen av social kompetens kunde innebära. 
 

men det är ju klart det är ju vissa grupper som är lättare. Som arbetsgivaren själv 
säger: ”Men det är inga problem, han är ju från Europa, ja typ alltså från 
Bosnien, före detta Jugoslavien.” Så där är nästan… eller Polen, eller… Ja du 
vet. Däremot så om man kommer längre ifrån så är det lite svårare, jag tror. Det 
är det. Det är ju för att… inte att man har kunskaper, kanske, på samma sätt. 
Med Iran, Irak och muslimska länder… och kanske Afrika, Somalia… - jag tror 
att det är lite svårare. För det skiljer sig så mycket ifrån vår kultur. (Intervju 
010924 AFS 13) 

 

Arbetsförmedlarna om diskrimineringens former 
Att det förekommer diskriminering är arbetsförmedlarna generellt sett överens om. Däremot 
fanns det stor variation i hur mycket de olika arbetsförmedlarna betonade diskriminering. Inte 
heller var de helt överens om i vilka former diskriminering tar sig uttryck. I två av 
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intervjuerna undvek informanterna att överhuvudtaget svara på frågan om ifall diskriminering 
förekom, och i ett fall svarade informanten att diskriminering inte förekom. I alla dessa tre fall 
dök det dock, allteftersom intervjuerna utvecklades, ändå upp klara referenser till 
diskriminerande beteende från arbetsgivares sida. Det framstod som det dels var tyngden i 
ordet diskriminering som utgjorde ett problem men dels var det också ett uttryck för en ovilja 
hos dessa arbetsförmedlare till att diskutera kring problem på arbetsmarknaden. Att ordet 
diskriminering framstod som besvärligt hos dessa arbetsförmedlare berodde på att 
diskriminering kopplades ihop med rasism; något som nämndes av ett litet fåtal 
arbetsförmedlare:  
 

Däremot så kommer man ju in på känsliga områdena det här med invandrare. 
Och det är ju klart alltså, vi har ju haft arbetsgivare som inte har tacklat det 
schysst alltså. (AF intervju 011023 AFR) 

 
sen vet vi ju om att det finns diskriminering. Det finns men det behöver ju inte 
vara per automatik (AFR, AF-intervju 01102X) 

 
Förekomsten av diskriminering lyftes dock som sagt fram senare i de tre intervjuerna i 
samband med att informanterna diskuterade framgångar i sitt arbete med att förmedla jobb till 
invandrare. I ett fall handlade det om hur en arbetsgivare, trots sin skepsis gentemot 
invandrare, hade övertalats till att erbjuda en praktikplats och hur detta till slut hade resulterat 
i att invandraren fått fast jobb. I ett annat fall handlade det om hur en arbetssökande hade fått 
reda på att den lediga platsen redan var tillsatt och hur arbetsförmedlaren hade ringt upp 
arbetsgivaren och fått honom på nya tankar – också här hade resultatet blivit ett fast jobb. 
 
Arbetsgivarnas diskriminerande praktik ses först och främst som sprunget ur ett kunskaps- 
och attitydproblem. Försvaret av arbetsgivarna uttrycks ofta i termer av att ”de inte menar att 
diskriminera”.  
 

jag tror att man ibland är rädd för att man inte kan värdera deras kompetens (Af 
intervju 011022 AFR) 

 
När diskriminering förekommer förklaras detta ofta med hänvisning till en osäkerhet hos 
arbetsgivaren, en osäkerhet som är kopplad till en värdering av kompetens och till de 
organisatoriska effekterna av att anställa en invandrare. 
 

Då är det ett rätt ekonomiskt sätt att resonera och då är det till exempel om du 
har Gösta Svensson där och sen har du Ahmed. Även om det skulle vara så att 
Ahmed är duktigare och har mer på fötterna så kanske man väljer Gösta ändå. 
Inte beroende på att egentligen att man har någonting emot invandrare utan du 
kör på säkerhet. (AFR, AF-intervju 011023) 

 
”Vad säger gubbarna på lagret om vi tar in invandrare? Kanske blir det bråkigt 
blir det oroligt? Näe, näe, vi tar Gösta istället.” Och det är ju att välja bort, det är 
det ju. Men det betyder ju inte att dom nedvärderar utan det är det här att man 
kör på säkerhet, man vill att företaget ska gå bra och är obenägen att ta en risk 
(AFR, AF-intervju 011022) 

 
Utöver att lyfta fram arbetsgivarnas oro för osäkerhet om kompetens och hur redan anställda 
reagerar, framhäver även arbetsförmedlarna fackets huvudsakligen indirekta roll i att 
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producera diskriminering. Det finns en betoning på att facket använder 
arbetsrättslagstiftningen och deras makt på ett sådant sätt att det stänger ute invandrare från 
jobb. 

Det största problemet när det gäller just såna här licensyrken är ju facket (AF 
intervju 011023 AFR)  

 
jag tror att det handlar om deras (fackets) maktställning för att om de släpper på 
den så behövs de inte i lika stor grad. Jag tror att de värnar lite granna om sitt, 
sin hållhake på arbetsgivaren, därför att arbetsgivarna i sig själva behöver ju 
folk. (AF intervju 011023 AFR) 

 
Därutöver finns det andra faktorer som används för att förklara förekomsten av 
diskriminering, såväl egenskaper hos arbetsgivarna som hos organisationen i övrigt med dess 
personal. 
 

A.N. Alltså vad tror du om man kommer, kommer på en intervju och 
säger att man bor på Rosengården. Är det nåt handikapp eller?  
I Det beror kanske på vad man har bakom sig, ja hur arbetsgivarna 
tänker. Ja det kan jag tänka mig. Det finns fortfarande… jag tror att det blir 
bättre. Företagarna kommer in i… det blir en omvändning i en när en ny 
generation kommer in, och då har man en annan syn. Tyvärr är det väl en del 
äldre som kanske fortfarande har en viss syn eller fördomar på någon sätt, va. 
Men jag märker ju det ibland med de yngre att det har ingen betydelse alltså på 
det sättet. (Intervju 010927 AFS 15) 

 
vissa arbetsgivare alltså de hittar på sina finurliga påhitt alltså. Vi har inga såna 
omklädningsrum, vi har inga alltså speciella duschar för kvinnor eller såna 
grejer. (AF intervju 011023 AFR) 

 
När frågan om diskriminering diskuterades menade några av informanterna att det å ena sidan 
förekommer att vissa arbetsgivare diskriminerar arbetssökande invandrare men att det å andra 
sidan finns arbetsgivare som explicit ber om sökande med invandrarbakgrund.  
 

Jag ser ju många fantastiska arbetsgivare som är jättepositiva dels att de inte 
bryr sig om vad det är för nationalitet bara man kan jobba. En del vill inte 
anställa svenskar tycker att invandrare jobbar bättre och har en högre 
arbetsmoral och sådant. Men sen har jag också träffat sökande eller arbetsgivare 
som inte vill ha invandrare. (AFR, AF-intervju 01102) 

 
skulle det komma en svensk dit så vet jag att de hade jublat alltså, att man att 
man vill ha in en blandning av folk. Men det är i den branschen finns det liksom 
ingenting negativt (010927 AFR 14) 

 
Spontant låter detta sistnämnda som något positivt, när arbetsförmedlaren beskriver sina 
intryck från den här branschen. Vid närmare eftertanke är det emellertid ofta dessa 
arbetsgivare som erbjuder de mest okvalificerade jobben, i vilka risken är stor att arbetarna 
slutar så fort de bara kan och söker sig till en bättre anställning. Följande citat beskriver den 
vanliga koppling som finns, men som också många gör automatiskt, mellan invandrare och 
mindre kvalificerade jobb: 
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ja som sagt eftersom jag har utländsk bakgrund alltså, när jag går på företag dom 
tror ofta att jag söker själv jobb på företaget. De kan inte… [skratt] De säger: 
”ja, söker du jobb?” –”Nej, jag jobbar på arbetsförmedlingen.” De har lite svårt 
att förstå att man kan jobba på arbetsförmedlingen även om man har en utländsk 
bakgrund. (AF intervju 011023 AFR) 

 
En arbetsförmedlare berättar om ett arbetsplatsbesök med rundvisning och där 
personalrepresentanten från företaget stolt visar upp mångfalden på verkstadsgolvet.  

där ute i hallen, där alla jobbar, är det blandat det var muslimer, jugoslaver och 
kineser och från Afrika och så vidare. Men bland de som satt i själva 
administrativa byggnaden, som hon gjorde va. Och det är lite märkligt (AF 
intervju 011023 AFR) 
 
många arbetsgivare har en schysst inställning till… Jag menar om jag säger det 
rent objektivt, så måste jag ju säga att Swebus har en mycket schysstare 
inställning än vad min egen arbetsgivare har. Gå runt och titta i 
arbetsförmedlingskorridorerna. Hur många med olika etniskt ursprung finns det 
på arbetsförmedlingen? [mm] Här finns det ju ett visst behov av att sopa framför 
egen dörr (AFR, AF-intervju 01102) 

De två sista citaten visar på att några av arbetsförmedlarna noterar uppdelningen mellan 
arbetarklassjobb där invandrare kan förekomma i varierande grad och tjänstemannajobb där 
invandrare är mycket ovanliga. 
 

Arbetsförmedlarna om olika rekryteringsformer 
Det är viktigt att ta hänsyn till att en mycket stor del av alla jobb tillsätts utan att 
arbetsförmedlare varit inblandade. Längst bort från arbetsförmedlingen finns den s.k. interna 
rekryteringen, d.v.s. när en redan anställd får ett annat (men inte nödvändigtvis bättre) jobb. 
Men även de flesta externa tillsättningar sker utanför arbetsförmedlingens kontroll. 
 

Småföretag använder det oftast inte. … /…/ Om man tittar på den grafiska 
branschen är det ju mycket att det blir en kompis… Att man rekryterar vänner 
till syskon, bröders kompisar och så vidare att man har någon och eller att någon 
kompis kommer upp hit för att min kompis skulle ringa och höra, på det viset så 
det är lite olika det med. (AF intervju 011023 AFR) 

 
Kvar för arbetsförmedlingen att förhandla om är dels de arbetstillfällen som de själva genom 
utåtriktat arbete skapar, dels de okvalificerade arbeten där de implicit erbjuder en 
sorteringstjänst för arbetsgivarna och dels bristyrken.  
 

Om det bara är en person man söker så tittar man lite grann efter att få en person 
som kommer in i den här personalgruppen. Men är det att man behöver fler 
personer, då är man nog mer öppen för att ha kanske lite olika personer. Man har 
inte lika hårda riktlinjer att det ska vara det och det. (Intervju 010927 AFS 15) 

 
vi tänker att får vi in en bra kontakt hos en arbetsgivare som vi får förtroende 
genom, så kan vi ju också ha ömsesidig utbyte utav varandra. Och då menar jag 
så till vida, att vi också kanske kan faktiskt få in de som är långtidsarbetslösa. 
(AF intervju 011023 AFR) 
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Några av informanterna hade som huvudsysselsättning att utveckla kontakter med 
arbetsgivare för att, såväl kortsiktigt som långsiktigt, försöka ”skapa” arbeten eller åtminstone 
praktikplatser. Just själva ordet ”skapa” visar på att intervjupersonerna verkar ha sett att de 
lediga platserna är ett resultat av sociala processer med ekonomiska hänsyn och inte helt styrs 
av ett ekonomiskt diktum. Arbetsförmedlarna har information, arbetskraft och åtgärdsförslag 
som argument för att locka fram anställningar och praktikplatser.  
 

vad som kan irritera mig ibland är att jag upplever att jag har prislapp på de 
sökande. Hos vissa arbetsgivare finns det en väldig kunskap om åtgärder. ”Vad 
heter det här stödet där, när ni betalar det och det?”, kan de fråga. Och det kan 
störa mig faktiskt (AFR, AF-intervju 01102) 

 
ja vi har ju alltså då att man har praktik, jag tror… Så betalar inte arbetsgivaren 
någonting om man är invandrare men… [- tretusen] de får betala tretusen om de 
är svenskar. Och var går gränsen mellan svensk och invandrare och när slutar 
man vara invandrare? [skratt] Och det har jag påtalat, för det tycker jag i och för 
sig är diskriminerande. Men okej, det är ett medel i och för sig, va. Men det är 
ändå en signal, att invandrare är gratis- det är en kluvenhet i det. (010927 AFR 
14) 

 

Arbetsförmedlarna och begreppet realism 
”Mona Sahlin och den här Rosengren som nu är chef för det här. De har en 
insikt om det mångkulturella som inte är sant. Jag menar vi kan tycka precis vad 
vi vill om saker och ting men det är marknaden därute som bestämmer hur de 
ska göra, vem de vill ha eller om de inte vill ha. Det rör vi inte via 
arbetsmarknadspolitik. Det måste man göra på ett annat sätt.” (Intervju AF 
010921) 

 
I intervjuerna använder sig intervjupersonerna, direkt eller mer indirekt, av begreppet 
”realism”. I intervjuerna framstår ”realism” som ett centralt begrepp för att förstå 
arbetsförmedlarnas hantering av sin motsättningsfyllda position. Begreppet kan sägas utgöra 
en spegling av en maktrelation som inbegriper dels en definition av en verklighetsbild och 
dels ett förslag på hur man kan hantera denna situation. ”Realism” är ett begrepp som 
arbetsförmedlarna använder sig av för att hantera förhandlingar med såväl arbetsgivare som 
med uppifrån kommande regleringar och med sig själva. Men begreppet används först och 
främst i förhandlingar med de arbetssökande. Arbetsförmedlingens relativt hierarkiska 
struktur gör att ”realism” sällan är något som kanaliseras uppåt i organisationen, även om det 
ibland kan användas som en legitimeringsgrund för att endast delvis följa instruktioner, 
direktiv och regler från högre instans. På liknande sätt används ”realism” relativt sällan 
gentemot arbetsgivare. Däremot producerar arbetsgivarna ofta en betydande del av det som 
arbetsförmedlarna sedan uppfattar som ”realism”.  
 

…men jag måste ju utgå från den rådande verkligheten i mitt arbete, [Mm] 
annars hycklar jag. Om jag säger att arbetsgivaren kräver så mycket svenska och 
då kanske jag privat kan tycka att det har gått inflation i detta, man behöver inte 
så jävla bra svenska för att städa till exempel. Men det är inte mitt jobb att sitta 
och ha den synpunkten utan mitt jobb är att förmedla att det krävs så mycket 
svenska för att du ska bli lokalvårdare om du vill bli det... Men jag måste 
gestalta hur verkligheten ser ut annars får de ingen chans om jag sitter och 
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bejakar, det är ju att ljuga. Men den människan kommer ju aldrig någonsin få ett 
jobb, för det finns inga jobb att få. (01102 AFR) 

 
De få gånger begreppet användes kritiskt gentemot arbetsgivare var i situationer som antingen 
kännetecknas av att den egna alternativa verklighetsbilden framstod som självklar och därför 
borde möjliggöra en övertalning av arbetsgivaren, eller i situationer som kännetecknas av ett 
så pass omöjligt läge (t.ex. i förhållande till regler och lagstiftning) att arbetsförmedlaren 
tvingas förklara ”realismen”, väl medveten om att detta får negativa konsekvenser för 
möjligheten att förmedla jobb från arbetsgivaren. I förhållande till sig själva betonar en del 
arbetsförmedlare hur ”realism” betyder självdisciplinering i situationer där det önskvärda 
måste underordnas ”verkligheten”.  
 
”Realism” är som emellertid huvudsakligen något som dyker upp i relation till de 
arbetssökande. För det första implicerar begreppet (och ibland sägs detta rakt ut) en orealistisk 
hållning hos många av de arbetssökande.  
 

Jag berättar, alltså helt rakt och osminkat så att säga att: ”det är det som gäller.” 
Nu kan man diskutera orättvisor, men det är sanning. (AF intervju 011023 AFR) 

 
En alltmer betonad del av arbetsförmedlingens arbete inriktas på att stödja de arbetssökande i 
deras utarbetande av en individuell karriärplan. Här menar arbetsförmedlarna att de 
arbetssökande fritt får utforma en möjlig framtidsplan samtidigt som de själva känner att de 
efterhand ofta får föra in ”realismen” i en vidlyftig plan.  
 

man måste ju ibland tidsanpassa de sökande. Hur ser verkligheten ut? Därför att 
många sökande har en fel bild av vad egentligen hur ser arbetsmarknaden ut? 
(Af intervju 011022 AFR) 

 
De vet själva vad de vill göra men det gäller ju bara att formulera det mer 
realistiskt. (010924 AFS 13) 

 
Och givetvis söka det som man har möjlighet att få för det är ju inte positivt att 
få negativa svar hela tiden (010927 AFR 14) 

 
”Realismen” innefattar en förståelse av regelverket och av att arbetsgivarnas beteenden utgör 
en variabel. Slutligen innefattar det ett kritiskt, och ibland ifrågasättande, förhållande 
gentemot den sökandes egen självbild. Här finns en tydlig motsättning som kännetecknar 
många av ”välfärdsstatens” institutioner: klienter ska stimuleras till att bygga en framtid, 
samtidigt som denna framtid ska kontrasteras mot en bild av en verklighet som säger stopp.26 
Användandet av ”realism” gentemot arbetssökande, såsom det framkommer i intervjuerna, 
kan både tolkas som en legitimeringsgrund för ”vad man måste göra” eller som ett mer 
instrumentellt maktmedel gentemot de sökande – ”så här är det, tyvärr!”. 
 

Arbetsförmedlarna om de arbetssökandes självförtroende 
Det är vissa som är väldigt fixerade vid sin invandrarbakgrund och sitt utländska 
namn. (010924 AFS 13) 

                                                 
26 Ett annat utmärkt exempel med denna inbyggda motsättning mellan allas möjligheter att bli något och 
betygens kontroll och rangordning är skolan. 
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De arbetssökandes självförtroende var ett tema som dök upp i ett flertal av intervjuerna, detta 
trots att jag inte ställde någon fråga kring detta område. Det fanns egentligen tre olika 
ingångar till diskussionen om självförtroende, varav två innebar att man lyfte fram betydelsen 
av dåligt självförtroende hos de arbetssökande och den negativa inverkan på möjligheterna att 
få jobb. En av ingångarna till denna diskussion framkallades genom mina frågor kring de 
arbetssökandes kompetens och hanterande av arbetsgivarintervjuer. Här kopplades bristande 
kompetens ihop med dåligt självförtroende. Detta gällde såväl i bemärkelsen att man som 
arbetssökande redan i förväg visste om att man inte skulle få jobbet, som att man i en möjlig 
intervjusituation agerade passivt och defensivt. 
 

många gånger så har ju jag haft sökande och har sökande också som pratar 
fantastisk bra svenska och skriver jättebra svenska. Och när jag sitter här med 
dem och de ska ringa till en arbetsgivare så kan jag inte tro att det är samma 
person. Då blir de så nervösa så att det blir brytning och dom hittar inte orden 
och så vidare. (AF intervju 011023 AFR) 

 
Det andra sättet genom vilket resonemang kring de arbetssökandes självförtroende dök upp 
var efter diskussioner om förekomsten av diskriminering. Flera av arbetsförmedlarna 
betonade vikten av att skilja mellan å ena sidan arbetsgivarnas diskriminerande av 
arbetssökande med invandrarbakgrund och å andra sidan arbetssökandes förutfattade 
meningar om att diskriminering utgjorde det grundläggande skälet till att de fortfarande var 
arbetslösa.  
 

Det handlar mycket om egna aktiviteter, egen vilja, egen motivation. 
Framtidstro. Det är ju det, va. Det är ju det vi ser som skiljer personerna åt. Har 
man bara motivation alltså är det en bra bit på väg. (Intervju 010924 AFS 13) 

 
En arbetsförmedlare noterade också hur förväntningar av att bli diskriminerade förändrar hur 
invandrare presenterar sig. I citatet nedan lyfter en förmedlare fram ett mönster där invandrare 
i sina presentationer utelämnar meriter från tidigare jobb och studier i sitt födelseland. 

ja det är mycket så och det tråkiga är, upplever jag också emellanåt, när vi 
värvar egna kunder: ”Säg din merit.” Och så börjar de med SFI. ”Ja men, sa jag 
liksom, du har ju alltså massor hemifrån.” –”-Jaha.”, alltså. På nåt sätt har de 
redan en inställning när de kommer hit första gången att allt det som de har 
bakom sig, det är värdelöst (010927 AFR 14) 

 
Ibland får man ta dem i bilen och köra ut dem till arbetsgivarna, ett mer 
gammaldags besök. Vill man ha ett resultat, då tycker jag att då får man göra 
det. Därför att många av våra sökande som kom i början av 90-talet har fått så 
mycket stryk på arbetsmarknaden, de har sökt jobb och de har gått utbildningar. 
De är trötta på allt vad projekt heter. Då måste man lägga på mer krut för att 
dom ska kunna få ett arbete och det funkar. (Af intervju 011022 AFR) 

 
Dåligt självförtroende manifesterades i att man redan från början var defaitistisk genom att 
man förväntade sig att bli diskriminerad. Vissa arbetsförmedlare betonade att denna 
pessimistiska inställning faktiskt kunde vara baserad på erfarenheter medan andra 
arbetsförmedlare betonade att det snarare rörde sig om förutfattade meningar hos de sökande 
som riskerade att skapa en ond spiral som verkligen kunde resultera i diskriminering. 
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Om man ser nu med 2000-talets glasögon så var det klart att man läste kurser 
och gjorde saker. Då är det ju mycket skit man gjorde och sen får man ju förstå 
att om jag nu säger att: Gå den utbildningen för den är bra för dig, för du har 
sökt jobb i tre år nu.” Då kan det ju ha fått den konsekvensen att det har de hört 
sjuttioåtta gånger innan va. [skratt] Och de har fått sjuttioåtta kurser, och 
ingenting har hjälpt dem mot ett arbete. Så de blir åtgärdströtta. (AFR, AF-
intervju 01102) 

 
Tyvärr olika åtgärder, praktik, utbildning allt möjligt så att det är många som 
besvikna och dom vågar inte. (AF intervju 011023 AFR) 

 
vi måste också har klart för oss att den människa som har gått arbetslös väldigt 
länge, gått på mina och mina när det gäller det här att hitta ett arbete, och få ett 
nej på nej har ju svårare att komma till jobb. (Af intervju 011022 AFR) 

 
En tredje ingång gick genom diskussionen om realism. Här handlade realismen om frågan om 
förväntningar; förväntningar som inte enbart kretsar kring jobb utan också finns på 
möjligheten att göra karriär. Till skillnad från de andra ingångarna handlade dessa berättelser 
om de sökandes överdrivna självförtroende som kontrasterades mot en sund dos av ”realism”, 
något som arbetsförmedlarna stod för. 
 
I nästan samtliga fall som man tog upp de arbetssökandes självförtroende lyftes det fram som 
ett problem, oavsett om det handlade om ett för stort eller för litet självförtroende. I ett par fall 
dök det upp en kontrasterande bild där självförtroende stod för seghet och envishet.  
 

jag tycker oftast att kvinnorna är lite lättare för de är mer, det kan jag inte säga 
men jag tycker att de är mer alltså de är mer motiverade på nåt vis. Så jag tycker 
oftast att de ger sig inte lika snabbt, sen vet jag inte om det har med kultur att 
göra. (AF intervju 011023 AFR) 

 
Vad som är intressant med denna definition av självförtroende är att den blir funktionellt 
positiv för arbetsförmedlaren. Här handlar det varken om ett för starkt självförtroende som 
leder till krav på ett alltför bra arbete med möjlighet till arbetslivsutveckling eller om ett för 
dåligt och passiviserande självförtroende som innebär att framtiden betraktas som hopplös. 
Här handlar det istället om ett självförtroende som är möjligt att på ett positivt sätt kombinera 
med arbetsförmedlarnas ”realism” – ett självförtroende som mer är inriktat på att söka jobb än 
att få jobb. 
 

Jag menar jag har under de ett och halvt åren jag har jobbat här så har jag sett så 
många som har varit jättelyckligt och inte allra minst är det jätteroligt när man 
möter dem sen i stan. De är glada, de kommer fram och hälsar på en och snackar 
och… för de är stolta för att de har fått ett arbete och då känner man sig rätt… 
man känner sig rätt lycklig faktiskt, att man gjort det. Man behöver den här 
kicken som människa. Och det är en omställning för arbetsgivarna. (011022 
AFR) 

 
Jag har en dam som har slöja som är jätte- jättetrevlig och hon har fått jobb nu, 
på ett dagis med barn och trivs jättebra. Hon ringer varje månad och berättar hur 
hon har det och det är jätteroligt… (010924 AFR) 
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Arbetsförmedlarna om arbetsgivarnas makt 
… de missar så pass många människor som hade varit perfekta till det jobbet så 
jag tror att de begär mycket. (010924 AFR) 

 
Att det är arbetsgivarna som sitter inne med de centrala maktresurserna i form av 
arbetstillfällen kommer fram mycket tydligt i en del av intervjuerna. I andra intervjuer 
konstateras visserligen att arbetsgivarna har makt men med tillägget att det samtidigt är 
företaget eller verksamheten som styr arbetsgivaren.  
 

Måste man i första hand se vad är det för folk och vilket krav [arbetsgivarna] 
ställer på personen här. Och då måste vi utgå från att vi ska hitta en sådan 
arbetssökande. (Intervju 010927 AFS 15) 

 
Arbetsförmedlarna ser sitt eget arbete i relation till arbetsgivarna huvudsakligen som ett 
informationsprojekt. Det rör sig om allt från bransch- och marknadsinformation till 
information om den arbetskraft de kan erbjuda samt ofta även om vilka åtgärder som de kan 
lova ut för att få arbetsgivaren att placera ut arbetssökanden. Arbetsgivarnas makt är ett 
faktum, informationen ses först och främst som ett instrument för att korrigera en del av 
arbetsgivarnas felaktiga föreställningar. Åtgärderna ses som ett sätt att från 
arbetsförmedlingens sida konkret visa arbetsgivarna att den erbjudna arbetskraften kan 
fungera på arbetsplatsen. 
 

Det finns ju företag som har utnyttjat vissa av våra anställningsstöd och så det är 
helt klart. Det kommer vi inte undan va. (Intervju 010927 AFS 15) 

 
Kommunen kan banne mig inte anställa någon, utan det ska vara present och 
fullt batteri med anställningsstöd och praktik va. (AFR, AF-intervju 01102) 

 
Med undantag för några få arbetsgivare som är direkt rasistiska eller främlingsfientliga är det 
stora problemet, enligt arbetsförmedlarna, attityder – något som kan åtgärdas med 
information. Den kritiska realism som används gentemot de arbetssökande är inte speciellt 
närvarande i förståelsen av arbetsgivarnas beteenden. Flera av arbetsförmedlarna tar dock upp 
det faktum att arbetsgivarna har orealistiska krav i sina kompetensprofiler. 
 

oavsett om man har en kanonmänniska eller om man har ett arbetshandikapp, 
den enda chansen att få ut något är att man har en bra kommunikation med sin 
arbetsgivare. (Intervju AF 010921) 

 
Samtidigt konstaterar de dock att det inte finns mycket att göra åt problemen med attityder 
förutom att med information försöka ge en annan bild av verkligheten.  
 

Sen tycker jag att man ska ta ett resonemang med arbetsgivare som inte har 
invandrare anställda, och visa på de goda exemplen (Af intervju 011022 AFR) 

 
Till slut finns det inget annat alternativ än att acceptera arbetsgivarnas verklighetsdefinition – 
en definition som kommer att utgöra ”realismen” i myndighetsutövandet gentemot de 
arbetssökande. Här framstår arbetsgivarnas makt i sin mest självklara form.  
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Avslutande reflektioner 

En omöjlig situation  
 
I presentationen och diskussionen ovan betonade jag olika teman i intervjusvaren som direkt 
eller indirekt lyfte fram aspekter som är av vikt för att förstå arbetsförmedlingens roll i 
rasifieringen av arbetsmarknaden. Som avslutande reflektion vill jag nu försöka återkoppla 
denna diskussion till den tidigare skisserade modellen över arbetsförmedlarnas placering inom 
en rad olika konfliktfyllda spänningsfält. 
 

Direktiven ovanifrån 
Om vi börjar med trycket ovanifrån, det vill säga den politiska regleringen och de 
organisatoriska direktivens påverkan på arbetsförmedlingen, är det två viktiga aspekter som 
bör lyftas fram. Den ena aspekten fokuserar på ryckigheten i verksamheten som produceras 
genom direktiv om förändringar. Detta sker huvudsakligen genom anslag, kvantitets- och 
kvalitetsmål samt genom organisationsförändringar. Den andra aspekten rör skillnader i 
verklighetsbeskrivningen, en skillnad som skapar ett tryck på arbetsförmedlarna att agera 
enligt en bild av arbetsmarknaden som de i många delar ser som felaktig och delvis 
idealistisk. Det finns en betydande spänning mellan å ena sidan arbetsförmedlarnas mer 
pragmatiska inställning, där ”den bästa möjliga strategin" ofta baseras på hur de själva tolkar 
sina egna möjligheter att förmedla arbetssökande till relativt tuffa och ofta motvilliga 
arbetsgivare, och å andra sidan direktiven uppifrån som ofta betonar mer allmänna policy-mål 
som inte alltid uppfattas som realistiska; mot bakgrund av hur arbetsförmedlarna bedömer sitt 
arbetskraftsutbud (i form av registrerade arbetssökande) och arbetsköparnas 
arbetskraftsefterfrågan. Här framkom ofta en spänning som dels relaterades till vad 
arbetsförmedlarna uppfattade som de arbetssökande invandrarnas bristande kompetens (ofta 
fokuserad på språk, utländsk utbildning eller arbetslivserfarenhet) och dels till direktiv 
uppifrån om att förmedla arbeten och åtgärder till arbetssökande invandrare. Bristande 
anställningsbarhet, och även något som skulle kunna kallas bristande ”förmedlingsbarhet”, 
ansågs, från arbetsförmedlarnas sida, ofta ligga i vägen för uppfyllandet av dessa direktiv. De 
flesta såg dock en stor möjlighet till att hantera dessa spänningar genom att omtolka 
direktiven på ett sådant sätt att de passade in på den av arbetsförmedlarna upplevda 
verkligheten. Deras största problem uppkommer då direktiven blir mycket konkreta och 
därmed mer direkt påtvingar en förändring av den vardagliga praktiken. Två sådana exempel 
som togs upp i intervjuerna utgjordes dels indragna resurser för arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och dels av strikta kvantitetsmål på placeringar i åtgärder eller när det av regeringen 
fastställda arbetslöshetsmålet om högst 4% skulle realiseras. Ett par av arbetsförmedlarna gav 
också exempel på hur de ansåg att regler uppifrån riskerade att rasifiera invandrare som sämre 
arbetskraft genom att förbilliga arbetsköparnas kostnad för invandrares praktikplatser. I detta 
sammanhang nämndes det också att arbetssökande invandrare, även om de var positiva till 
möjligheten att få praktik, uppfattade reglerna som något symboliskt negativt. 
 
En generell kommentar som kom upp i de flesta intervjuerna var att arbetsförmedlarna 
”trodde” på arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Några lyfte fram 
kritik mot en viss politisering av arbetsmarknadspolitiken men den mesta av kritiken var 
riktad mot den ryckighet och de återkommande omorganisationerna som politiseringen 
medförde. Trots kritiken fanns det emellertid en hög grad av legitimitet i AMS och 
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arbetsförmedlingen hos arbetsförmedlarna vilket gjorde att man var beredd att acceptera och 
arbeta enligt de övergripande ramarna som sattes upp uppifrån. Ramregleringen gjorde att 
flera informanter såg stora möjligheter till att anpassa sin verksamhet efter egna idéer utan att 
för den skull känna att man bröt mot direktiven. Däremot skapades stora svårigheter då 
resurser tog slut eftersom det ofta fanns löften på åtgärder som krävde mer ekonomiska 
medel. Den betoning som under den senaste tiden har funnits på att särskilt arbeta med 
långtidsarbetslösa och med extra ”utsatta” grupper - en kategori till vilken ”invandrare” tillhör 
- sågs av de flesta som något relativt oproblematiskt, även om möjligheterna till arbete för 
dessa grupper bedömdes som relativt små. En viss sorg och besvikelse konstaterades bland 
flera arbetsförmedlare då invandrarnas svårigheter att få anställning ledde till att deras eget 
arbete ifrågasattes och sågs som ineffektivt. Många markerade att arbetsförmedlarna, i 
jämförelse med privat förmedlings- och uthyrningsverksamhet, hade klienter som var svårare 
att hitta jobb till och att de dessutom, i egenskap av en statlig myndighet, var tvungna att 
försöka hitta jobb till alla – inte bara till dem som bedömdes som förmedlingsbara. 
 

Arbetsgivarnas rättmätiga krav 
Arbetsförmedlarnas mest centrala uppgift är att förmedla arbetskraft till efterfrågande 
arbetsköpare. Detta innebär att allting annat i grunden är underordnad förekomsten av 
arbetskraftsefterfrågan, en efterfrågan som kanaliseras genom arbetsförmedlingen. Ur detta 
följer ett nödvändigt behov av att först och främst komma i kontakt med 
arbetskraftsefterfrågande arbetsgivare och därefter att vara dessa till lags. ”Realismen” i 
relationen mellan arbetsförmedlare och arbetsgivare är just förmågan att 
frånarbetsförmedlarnas sida anpassa service efter arbetsgivares behov. Detta skall ske 
samtidigt som man inte bryter för mycket mot regler och direktiv, begår våld mot sin egen 
person och kränker de arbetssökandes rättigheter till stöd. På så sätt kan man likna 
arbetsförmedlare med en lindansande profession som ständigt måste balansera mellan olika 
gruppers krav, men där balanserstången är försedd med ojämna vikter. 
 
Mot bakgrund av det grundläggande behovet av tillgång till förmedlingsbara platser lyfter 
arbetsförmedlarna i intervjuerna fram de olika tekniker de använder sig av för att förmedla 
jobb och trots allt undvika att hamna i en situation av total underordning gentemot 
arbetsgivarna. I några av intervjuerna påpekas det att i sista hand, när alla andra utvägar är 
prövade och arbetsgivaren inte är beredd att acceptera de regler och villkor som 
arbetsförmedlarna själva ser sig tvungna att följa, tackar arbetsförmedlaren nej till att 
förmedla den erbjudna platsen. 
 
Medan den organisationsinterna regleringen av arbetsförmedlarnas verksamhet sätter 
formella, om än flexibla, krav på skyldigheter gentemot den arbetssökande är emellertid 
situationen mycket annorlunda vad gäller relationen till arbetsgivarna. Här är 
arbetsförmedlarna underordnade, i egenskap av ställföreträdande för den arbetssökande. 
Arbetsförmedlarna var noggranna med att betona den uppsökande och kontinuerliga 
kontaktverksamhet som de utför gentemot arbetsgivare. En av arbetsförmedlarna lyfte fram 
denna verksamhet såsom ett nätverksbyggande som kommer de arbetssökande till godo. 
Generellt sett visar sig underläget gentemot arbetsgivarna på flera olika sätt. Ett av dessa sätt 
rör arbetsgivarnas syn på arbetsförmedlingen. Arbetsgivarnas inställning till 
arbetsförmedlingen beskrivs vara skeptiskt passiv, förutom i situationer där 
arbetskraftsbehovet är akut.  
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I en klassisk studie av unga arbetares motstånd mot tayloristisk organiserade jobb visar 
Burawoy (1979) hur spel utvecklas bland arbetarna med målsättningen att knäcka ackordet 
samt hur detta motstånd paradoxalt nog förstärker arbetsorganisationen. På samma sätt kan 
man säga att det finns en paradox i vissa arbetsförmedlares försök att kringgå diskriminerande 
praktiker genom att utveckla olika strategier där arbetsgivarna, genom generösa erbjudanden, 
skall lockas till att anställa eller erbjuda praktik till någon som egentligen inte skulle få det 
p.g.a. arbetsgivarnas diskriminerande beteenden. 
 

Kulturskillnader, kompetensbrist och stress 
De flesta av arbetsförmedlarna talar om arbetslösa invandrare på ett relativt nyanserat sätt. 
Samtidigt framstår dock ofta de nyanserade intervjusvaren mer som en del av en professionell 
diskurs än som baserade på personlig övertygelse. Det är en relativt splittrad bild som 
intervjusvaren målar upp beträffande den egna arbetsförmedlarrollen. I svaren åskådliggörs på 
ett tydligt sätt det motsättningsfyllda spänningsfält inom vilket arbetsförmedlarna verkar samt 
i vilket krav från olika aktörer skall hanteras och stress och osäkerhet är en vardaglig 
verklighet. Samtidigt finns det emellertid bland flera av arbetsförmedlarna en i grunden 
positiv syn på det arbete de utför och en tro på nyttan av deras verksamhet som 
arbetsförmedlare (även om flera refererar till krisåren i början av nittiotalet som nattsvarta och 
deprimerande). Flera uttrycker också en glädje i att lyckas med förmedlingar, en glädje som 
står i proportion till dels hur trevlig och ambitiös den sökande är och dels i proportion till 
svårigheten att finna jobb för vissa sökanden. Omvänt framstår andra arbetssökanden som 
problem då dessa inte kan hanteras på ett tillfredställande sätt. Ointresse, för högt ställda krav 
och utgångspunkten att det inte finns jobb för invandrare är de aspekter som lyfts fram för att 
förklara dessa misslyckanden. Här skapas ofta en intressant dualism mellan arbetsförmedlaren 
som myndighetsperson som kort och gott konstaterar att det rör sig om ”omöjliga” fall och 
privatpersonen bakom arbetsförmedlaren som ofta mer aktivt söker efter förklaringar för att 
härvid hantera det misslyckade resultatet. Det är ofta i denna diskussion som man kan urskilja 
betydande skillnader i hur arbetslöshet förklaras. Skiljelinjen går mellan de som ser 
samhälliga faktorer och arbetsmarknadens funktionssätt som problemet och de som söker 
förklaringar i individ- eller gruppegenskaper hos de arbetssökande.  
 
Arbetsgivarna dyker sällan upp i berättelserna om det personliga i arbetsförmedlingsjobbet. 
Arbetsgivarna och deras beteende framstår snarare som en konstant – ett faktum som skall 
hanteras på bästa möjliga sätt. I de fall arbetsgivarna dyker upp, är det antingen i egenskap av 
problematiska arbetsgivare som man framgångsrikt klarat av att hantera eller så är det i 
berättelser om trevliga arbetsgivarrepresentanter som man umgås med privat. 
 

Bristande kompetens och realism 
Den centrala beståndsdelen i relationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande och som 
på ett tydligt sätt kommer fram i intervjuerna, kan sammanfattas med uttrycket att ”förklara 
hur det ligger till”. På många sätt kan denna beståndsdel illustreras med metaforen om 
läkaren, patienten och sjukdomen. Arbetsförmedlaren tar på sig rollen som läkare och 
förklarar vad som är problemet, hur detta kan lösas och önskar huvudsakligen att den 
arbetssökande får en ”sjukdomsinsikt” som gör att denne är beredd att genomgå behandling. 
Problemet är kort och gott att så som arbetsmarknaden fungerar måste du vara beredd att 
arbeta hårt för att få jobb, vänta länge och anpassa dina krav till vad som är ”realistiskt”.  
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I intervjuerna växer det fram en bild av den ideala arbetssökande som bestående av fyra 
element, en person som ständigt och självständigt letar jobb och är beredd att påbörja 
arbetsmarknadsutbildningar eller åtgärder så fort arbetsförmedlaren föreslår något sådant; en 
person med uthållighet och med ett positivt sinnelag som verkligen tror att han eller hon skall 
få jobb; en person med en grundläggande förståelse för att det är de egna bristerna som måste 
överkommas för att få jobb; en person som förstår att arbetsgivaren inte är en motståndare 
utan endast vill ha den mest kompetenta personalen. 
 
Samtidigt synliggörs i flera av intervjuerna att idealbilden av den arbetssökande inte enbart, 
och antagligen inte ens till övervägande del, är en produkt av arbetsförmedlarnas egna tankar 
och idéer utan först och främst ett utslag av en anpassning till praktiken som arbetsförmedlare 
och deras (ofta implicita) underordning gentemot arbetsgivarna. En god arbetssökande blir 
därför först och främst liktydigt med en hanterbar individ. Denna bild spricker dock i flera 
intervjuer då en uppdelning görs mellan å ena sidan ”goda” arbetssökanden och å andra sidan 
”problematiska” arbetssökanden, samtidigt som de konkreta exemplen som lyfts upp i 
intervjuerna sällan låter sig kategoriseras på ett sådant sätt. Den glädje, och oftast även värme, 
som vissa arbetsförmedlare lyfter fram i diskussioner kring framgångsrika exempel, är inte 
sällan baserad på att en omöjlig situation övervunnits genom ett samspel mellan 
arbetsförmedlare och arbetssökande. 
 
Arbetsförmedlarna verkar i ett sammanhang där deras huvudsakliga jobb är inriktat på att 
matcha arbetskraftsutbud och efterfrågan. De utför ett jobb inom bestämda ramar. Visserligen 
finns det rum för att tolka de direktiv och resurser som organisationen har samt 
arbetsköparnas krav på arbetskraft och service efter ett medvetande där individuella fördomar 
spelar en roll. Trots detta utgörs arbetsförmedlarnas praktik av en verksamhet som, i form av 
organisatoriska direktiv och resurser och i form av arbetsgivarnas efterfrågebeteende, baserar 
sig på en disciplinering som huvudsakligen kommer utifrån. Den självdisciplinering som här 
krävs från arbetsförmedlarens sida, tenderar att följa med i det praktiska arbetet med de 
arbetssökande: den disciplinerade arbetsförmedlaren disciplinerar de arbetssökande. 
Begreppet ”realism” är något som lyftes i flera intervjuer som utgörandes en markör gentemot 
alltför högt ställda krav bland de arbetssökande. Som i relation till en av arbetsförmedlarna 
diskuterades ovan, kan ”realism” smyga in som ett hjälpmedel för att hantera situationer där 
det egentligen borde gå bättre för den arbetssökande än vad det gör. ”Realism” fungerar inte 
bara gentemot arbetssökande utan även mot arbetsförmedlarna själva när de utifrån ett 
rättviseperspektiv tvingas hantera det faktum att verkligheten inte är sådan som den borde 
vara. 
 

Mitt i smeten – en omöjlig situation 
Den modell som jag skisserade tidigare i rapporten framstår som ett bra stöd i analysen av 
intervjuerna med arbetsförmedlare. Intervjuerna som en helhet bekräftar på många sätt 
modellens hypoteser. Vad som kanske skall betonas extra kraftig är hur starkt 
arbetsförmedlarna refererar till arbetsmarknaden och arbetsgivarna som varande den 
grundläggande verkligheten att förhålla sig till. Därav följer att alla andra relationer blir 
sekundära och underordnade den verklighetsbeskrivning som arbetsförmedlarna skapar i sin 
interaktion med arbetsgivarna. Direktiv uppifrån tolkas således som mer eller mindre 
realistiska och som ideologiska samt ibland även som naiva önskningar som 
arbetsförmedlarna har svårigheter med att översätta till konkret praktik. Direktiven blir till 
hinder men som för det mesta är möjliga att kringgå. Som myndighet har man skyldigheten att 
anmäla misstänkta fall av lagbrott såsom etnisk diskriminering, vilket fortfarande ingen 
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arbetsförmedlare gjort, trots att tidigare forskning visar att: ”Arbetsförmedlarna möter 
dagligen misstänkta fall av etnisk diskriminering i kontakt med arbetsgivarna och de 
arbetssökande.” (Integrationsverket 2002:130). De situationer i intervjuerna då personen 
bakom arbetsförmedlarrollen framträdde tydligast var när arbetsförmedlarna berättade om 
framgångar med att förmedla jobb till arbetssökande. Dessa berättelser är ofta fokuserade på 
hur de, genom hårt arbete, finurliga strategier och mycket personlig energi, lyckades kringgå 
systemet och ”verkligheten”. I intervjusvaren framgår det tydligt hur mycket ”verkligheten” 
är snarlik arbetsgivarnas praktik. Här handlar det nästan om en ren underkastelse som 
grundförutsättning för att få tillgång till jobb att förmedla. Här framstår också 
arbetsförmedlarna som arbetsgivarnas förlängda och legitimerande arm när dessa förklarar 
vad som realistiskt krävs för att få jobb. 
 
Arbetsförmedlare framstår först och främst som förvaltare av en verklighetsbild som de gjort 
till sin egen. Verklighetsbilden förefaller huvudsakligen vara hämtad från deras uppfattningar 
om arbetsgivarnas beteenden och därefter filtrerad genom dels regler och direktiv uppifrån 
och dels genom deras egen bild av sitt arbete och av världen i övrigt. Denna filtrerade bild 
förmedlas vidare till de arbetssökande något som ger de arbetssökande en mycket begränsad 
möjlighet till att agera utan att bedömas som orealistiska och därmed som problemklienter. 
 
I vilken grad arbetsförmedlarnas förvaltning av matchningsprocesser har förstärkande eller 
försvagande effekter på arbetsmarknadens rasifiering kan inte med säkerhet fastställas utifrån 
intervjuer. Vad man emellertid kan se är att arbetsförmedlare utvecklar individuella skillnader 
i hur de ser på sin roll – även om verklighetsbeskrivningarna i stor utsträckning är samma. Det 
är i några av dessa individuella praktiker som indikationer på förändringspotential finns, men 
praktikerna är sällan av den kraft att det är troligt att de får någon systematisk 
förändringseffekt. Snarare är det istället så att arbetsförmedlingen, som generell förmedling, 
tenderar att förstärka rasifieringen av arbetsmarknaden. Detta sker genom två sammanbundna 
praktiker. Den första är att i hög grad överta arbetsgivarens verklighetsbild. Den andra är att 
basera den vardagliga praktiken på denna verklighetsbeskrivning. Detta innebär att den 
offentliga, och formellt sätt partsneutrala, institutionen legitimerar den ena partens bild av 
verkligheten. 
 
Som nämndes ovan har regeringen genom direktiv givit AMS i uppdrag att genomföra de 
förändringar som behövs för att säkerställa att arbetsförmedlingarna inte deltar i 
diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden. Försök till sådana förändringar förefaller 
dock vara mycket ovanliga, eftersom regeringen, genom direktiv, indirekt medger att 
institutionell diskriminering förekommer. Det förefaller i stora drag mer vara fråga om 
politisk retorik än faktisk förändring – något som också framgår av en del av 
arbetsförmedlarnas intervjusvar. Det är svårt att se på vilket sätt arbetsförmedlingen i 
dagsläget skulle kunna utgöra en förändringskraft; detta med tanke på arbetsförmedlingens 
ställning som förmedlare av jobb och med tanke på att arbetsförmedlaren som huvudman för 
aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder till så hög grad underordnar sig arbetsgivarnas 
verklighetsbild och deras krav på arbetskraft. Arbetsförmedlingens marknadsandel av 
anmälda lediga platser och förmedling av jobb har haft en svagt neråtgående trend, även om 
det finns konjunkturella variationer. Det är också rimligt att tro att ju hårdare krav 
arbetsförmedlarna ställer på arbetsgivarnas rekryteringspraktik desto mindre marknadsandelar 
kommer att passera arbetsförmedlingen. På dagens arbetsmarknad speglar 
arbetsförmedlingens praktik den maktposition som arbetsköpare besitter och alternativen som 
står till buds är att antingen underordna sig eller att förlora ytterligare marknadsandelar. Det 
krävs således strukturella och institutionella förändringar inom arbetsmarknaden innan det 
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finns möjlighet för arbetsförmedlingen att driva en antidiskriminerande förmedlingspraktik. 
Det är först efter sådana förändringar som det blir möjligt att hänskjuta mer av förklaringen 
till förekomsten av eventuell diskriminering till arbetsförmedlarnas eget agerande. I dagsläget 
framstår emellertid arbetsförmedlingen som ett dåligt instrument mot diskriminering eftersom 
dess möjlighet att agera gentemot arbetsgivare är mycket begränsat. 
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