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Sammanfattning
I studien analyseras Komvuxskolans föreställda kärnvärderingar, deras
underliggande beståndsdelar och implicita antaganden, samt hur identifi-
eringen med dessa värderingar sker. Vidare förs det en diskussion kring hur
denna identifieringsprocess påverkar implementering av etnisk mångfald. 

sökord: mångfald, Komvux, SFI, social konstruktion, organisationsi-
dentitet

A lesson in social integration – a study of diversity 
and identification in a school for adults (Abstract)
The aim of the study is to understand how a municipal adults education
school views ethnic diversity within its activity in relation to the organiza-
tional identity i.e. the core values of the organization.  The rhetoric about
the school identity is filled with recurrent references to a “we” that is active,
sensitive for the needs of the students. Assimilation intentions and a disci-
plinarian, authoritarian attitude towards the students, underpin the refe-
rences that occur in this self-differentiating process. Unity through a col-
lective view on democracy and identification with equality and responsi-
bility as exclusively Swedish values has the impact that people with another
ethnic background is seen as not qualified to work as teachers at the
school. They are seen as lacking the necessary, “Swedish” values. A broken
Swedish, another religion or ethnic background can be used in the recruit-
ment process as the expression of “wrong” values. The advantages with
ethnic diversity are connected to language and cultural competence in ad-
dition to the applicants’ “Swedish competences”.

keywords: diversity, adult education, social construction, organizational
identity
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beaktas av organisationens medlemmar på en mer eller mindre medveten
nivå av framtida möjligheter, val eller överväganden.  

Syften med studien och valet av studieobjektet
Studiens syfte är att öka förståelsen för mångfald i organisationer samt 
generera relevanta frågeställningar och hypoteser för vidare studier av mång-
faldsfenomenet inom organisatoriska sammanhang. Studien ska ge in-
blick i hur organisationer förhåller sig till olikhet, migration och etnicitet
inom sin verksamhet utifrån organisationens samlade idégrund och själv-
uppfattning. Studiens objekt är en Komvuxskola.

Komvux som ett studieobjekt föreföll vara relevant i sammanhanget för
att organisationen uppvisar de centrala faktorer som mångfaldslitteraturen
räknar upp som drivande i mångfaldsimplementering. Det finns flera olika
faktorer som gör en organisation relevant för en mångfaldsrelaterad stu-
die. Enligt den existerande litteraturen kring mångfald i organisationer är
det de demografiska förändringarna i befolkningssammansättningen som
fungerar mångfaldsfrämjande. Klientkretsen ställer krav på representativa
och klientförstående anställda. Konkurrens om de bästa anställda ökar
och rättvise- och jämställdhetsaspekterna blir allt viktigare, inte minst i
trovärdighets- och goodwillskapande syften. Serviceorganisationer har ett
större behov av att spegla mångfald bland klienterna för att kunna möta
deras behov än tillverkningsorganisationer. Arbetsmarknadssituationen
är en annan drivande faktor, då de verksamheter som står inför bristande
utbud av personer med relevant utbildning/kompetens måste konkurrera
om personal och därför göra sin organisation attraktiv för sökande genom
exempelvis ett gott rykte som en rättvis och jämställd organisation (Malmö
stad 1999) Utifrån dessa argument framstår den kommunala vuxenut-
bildningen som relevant att studera. Som en del av kommunen har kom-
vux ett mål om att främja mångfald vid anställning. Läroplanen ger gene-
rella riktlinjer för syftet med olika typer av utbildningar, samtidigt har
skolor och lärare en omfattande frihet att definiera hur dessa syften bör
uppnås och hur undervisningen bör läggas upp. 

Den studerade Komvux skolan är specialiserad på SFI- och grundskole-
kompetens och har en stor andel personer med utländsk bakgrund bland
eleverna. Därför får komvux rollen som en förberedande/stödjande in-
stans för dessa personers inträde på arbetsmarknaden. Det gör i sin tur
Komvux till en typ av ”samhällsrepresentant”, då, inte minst enligt läro-
planen för SFI, bör ge en bred samhällsintroduktion. Undervisningen i
svenska språket har ett mål att förmedla samhällskännedom. Formulerat
på ett annat sätt spelar Komvux en viktig roll i förmedlingen av de värder-
ingar som gäller i det svenska samhället och dess institutioner. Sett utifrån
detta perspektiv förmedlar Komvux-personalen, uttalat och underförstått,
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Inledning
Forskningsmässigt existerar det två huvudsakliga perspektiv på etnisk
mångfald i Sverige. Det första är ett funktionalistiskt synsätt som har eko-
nomisk rationalitet och en generaliserande och statisk syn på kultur och
olikhet som kännetecknande drag. Det andra perspektivet inbegriper tol-
kande och kritiska studier av samspelet mellan minoriteter och majoritets-
befolkningen (de los Reyes 2000, Bjärvall 2000, Czarniawska & Höpfl
2002). Det funktionalistiska synsättet behandlar ofta etnisk mångfald som
ett tillstånd, medan i de tolkande studierna får dess normativa innebörd
en väsentlig roll. Båda synsätten har en starkt ideologiskt laddad grund,
som kan spåras tillbaka till de grundläggande idéerna kring migrations-
hantering i samhället, assimilation kontra pluralism. Det studerade empi-
riska fenomenet är ofta minoriteternas bristande deltagande i arbetsorga-
nisationer och i samhällslivet. Det huvudsakliga försöket att förklara mång-
falden i organisationer är ett normativt och konsultdrivet diversity mana-
gement synsätt. Det grundläggande draget i detta mångfaldssynsätt är att
”arbete med mångfald kräver mer än att öka olikheterna bland personalen”
(Färgerlind & Löfgren 2000, Kandola & Fullerton 1998, Cox & Beale
1997, Kossek & Lobel 1996).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förklaringsrepertoaren i
fråga om mångfald består av två huvudsakliga inriktningar, dels det eko-
nomiskt rationalistiska synsättet, som är nära knutet till diversity mana-
gement och anses i dagens organisationsforskning ha ett begränsat för-
klaringsvärde (Czarniawska 1998), dels det tolkande perspektivet. Det
sistnämnda är ofta förlagt till individ- och idéplanen. Den ökande mång-
faldsintensiteten däremot sker inte i ett organisatoriskt tomrum, utan
samspelar med andra organisatoriska processer och omvärldsfaktorer. En
organisation som har anställningsbehov, krav ovanifrån på att främja
mångfald eller en stor skara klienter/kunder med varierande bakgrund
måste förhålla sig till dessa faktorer. En organisation existerar i ett socialt
sammanhang och påverkas oundvikligen av idéer, händelser och processer
som inte är direkt knutna till dess verksamhet genom att organisationens
medlemmar deltar i samhällslivet och idéutvecklingsprocesser parallellt
med att de deltar i organisationens verksamhet. Därför blir även passivitet
och tystnad ett förhållningssätt till omvärlden. Organisationer har ett för-
hållningssätt till mångfalden som ett demografiskt tillstånd, för att vetska-
pen om den existerar, om än implicit, i organisationer. 

Mångfaldsbegreppet representerar, som konstaterats tidigare, ett slag-
ord för olika idéströmmar kring hur migrationens effekter i samhället bör
hanteras och berör därigenom olika politiska, ideologiska och historiska
riktningar, som inte sällan är mångtydiga och motstridiga. Dessa idéer
kan underförstått förmedlas genom olika organisatoriska praktiker eller
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kännetecknar kritisk forskning och kritisk analys av materialet, är en tolk-
ning och problematisering av det som verkar vara naturligt och självklart.
Det underliggande antagandet i kritisk teori är att samhällsvetenskap inte
är neutral, att den gynnar vissa intressen. Därför bör kritisk forskning bid-
ra med alternativa synsätt till förmån för det som ignoreras av de domine-
rande intressena. Med hjälp av ämnesspecifika teorier undersöker kritisk
forskning dels innehållet i ett visst tankesätt, dels de strukturer och pro-
cesser som leder till ett visst tankesätt (Alvesson & Sköldberg 1994).

Metodologisk syn på empirin
Denna studie är baserad på ostrukturerade intervjuer och observationer,
intresse för studieobjektet och för meningsskapande processer. Studie-
idealet för denna typ av metod är att undersöka motsägelser, tystnader
och andra former av variation i utsagorna. I detta fall har observationerna
begränsats till ett fåtal tillfällen. Ansatsen och förhållningssättet till em-
pirin kan därmed framstå som en önskan om att ”komma nära” studie-
objektet i ett explorativt syfte, alltså att förlita sig på en mängd ostruktu-
rerade intervjuer och observationer och på det sättet hoppas få en förståelse
av studieobjektets sociala verklighet. Ett grundläggande antagande i denna
studie är att empirin tolkas och konstrueras under insamlingsprocessen. I
empirikonstruktion innebär ett sådant synsätt att intervjusamtalet kräver
försiktighet och öppenhet. Fokus på abstrakta, generella termer och kate-
gorier som ”strategi” eller ”mångfald”, har byts ut mot uttryckssätt som
tillåter en större variation och mångtydighet. Skälet till detta är främst att
inte begränsa intervjusituationen till ett upprepande av normativ termino-
logi och retoriska begrepp samt reproduktion av de förväntningar som
skapas i intervjusituationen (Alvesson & Deetz 2000; Alvesson & Sköld-
berg 1994, Wolcott 1995).

Teori
I ljuset av ovan angivna metodologiska/teoretiska överväganden är det
viktigt att synliggöra det teoretiska perspektivet som har väglett tolkningen
under studiens gång. Min teoretiska utgångspunkt kan bäst betecknas
som ett samlingsbegrepp nämligen ”organisationsidentitet”. Begreppet ger
möjligheten att reflektera över hur en organisation förhåller sig till olik-
het, migration och etnicitet.

Utgångspunkten för alla identitetsdefinitioner är hur frågan ”vem är
jag?” eller ”vilka är vi som organisation?” bör besvaras. Det råder en viss
enighet om att identiteten är något ytterst centralt för en individ eller 
organisation. Identitetsbegreppet i organisationssammanhang är intres-
sant för att det bidrar med förklaringar av organisatoriskt handlande. 
Organisationsidentiteten definieras av dess medlemmar i termer av det
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de ”goda” värderingarna i samhället och de förväntningar eleverna upp-
fattar finns i samhället. Lärarna som auktoritet är förebilder för eleverna i
vad som är värt att sträva efter. Sett utifrån detta perspektiv får Komvux
sätt att hantera mångfald konsekvenser, inte enbart för dess egen verksam-
het, utan även för övriga arbetsorganisationer och samhället som sådant.
Detta förmedlar vilka utvecklingsmöjligheter och riktningar eleverna kan
ha under sitt arbetsliv; de idéer som dominerar under utbildningens gång
formar således elevers framtida arbetslivsrelaterade identiteter. 

Övergripande metodologisk och teoretisk ansats
Socialkonstruktivism och hermeneutik: metodologiska implikationer
Varje metod som används i samhällsvetenskaplig forskning utgår från vissa
systematiska grundantaganden om verkligheten och en viss människosyn.
Socialkonstruktion är en övergripande samhällsteori som förklarar hur
människan närmar sig den sociala verkligheten. Frågan om hur vetenskapen
skall närma sig den sociala verkligheten och om medvetandets sociala natur
och typifieringar som ett sätt att erfara och tolka världen, är en del av den
fenomenologiska forskningen, där Berger och Luckmanns arbeten är 
pionjärinsatser i den sociala konstruktionsteorin och perspektiv (Alveson
& Sköldvberg 1994). 

Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som kan
användas för att tolka och förstå sociala fenomen. Detta medför vissa
grundantaganden om den sociala verkligheten. Blicken riktas från det
som många ser som ”naturligt” och oproblematiskt och fokuserar istället
på att en stor del av vår värld är konstruerad genom sociala processer. En
människa är, utifrån detta synsätt, en aktiv skapare av mening och struk-
turer, inte ett offer för ”naturliga”, statiska företeelser. Språket är ett vik-
tigt medel i den sociala konstruktionen.

Socialkonstruktivism som en grundläggande vetenskapssyn ger vissa
grundförutsättningar för min forskning. Den indikerar att den operativa
metoden för denna studie främst är kvalitativ. Under forskningsprocessen
har materialet tolkats och omtolkats, vilket utökades successivt under studie-
processen. Det är alltså en mångfacetterad hermeneutik som har väglett
forskningsprocessen. Hermeneutik som en kvalitativ metod medför att
fakta ses som sammanhangsbundna teorier om verkligheten. Denna syn
på empirin medför att det under tolkningsprocessen blir relevant att dels
titta på de bakomliggande intentionerna och förförståelse som leder till
att ”fakta” uppstår, dels vilka konsekvenser denna konstruerade verklig-
het ger upphov till. Slutligen tolkas den bakomliggande grunden till olika
”fakta”, den tysta kunskapen de för med sig (Alvesson & Sköldberg
1994). 

Studien har till en viss del en kritisk hållning. Det som huvudsakligen
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system och begrepp, vilka kan relateras till ett större meningsskapande
sammanhang. I båda fall ligger fokus på de processer genom vilka organi-
sationsmedlemmarna utvecklar föreställningar och handlingssätt i relation
till organisationsidentiteten. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet hjälper oss att förstå grupper-
ings- och differentieringsprocesser, gällande konstruktion av och föreställ-
ningar om kategoriserings och sorteringskriterier. Fokus ligger på processen
där ”olikheter” och ”likheter” framställs och föreställs som objektiva, 
legitima och verkliga. Detta innebär att studera hur ett kollektiv beskriver
sig och argumenterar om vilka de är, samt hur kollektivet försöker legiti-
mera kategorier och koncept som används som ”objektiva” och ”sannings-
enliga”, vilka i sin tur styr vad som kan och inte kan sägas.

I tolkningen av det empiriska materialet innebär detta att begreppet 
organisationsidentitet används för att strukturera och sortera utsagorna,
genom att identifiera återkommande idéer, föreställningar och utsagor om
vad som är viktigt för organisationen, och särskilt hur det uppnås och
hanteras. Begrepp som mångfald och identitet är problematiska i utform-
ningen av undersökningar, då dessa tenderar att framkalla generella utsagor
om idealtillståndet. Studien är upplagt så att individernas utsagor om or-
ganisationens verksamhet och det egna arbete, det som är väsentligt och
värdefullt, samt det som är problematiskt eller rent av ointressant eller
okänt dominerar undersökningen. Exempelvis, utsagor om det egna bidraget
till klienterna talar implicit också om hur individerna uppfattar egna
kompetenser vilket i förlängningen kan användas för att dra slutsatser om
vilka kompetenser organisationen värdesätter och befrämjar. 

Studien – ett metodologiskt tillvägagångssätt
Studiens uppläggning är kvalitativ och ämnar att ta tillvara subjektiva
upplevelser och uppfattningar, inte att utvärdera Komvuxskolans arbete.
Utsagorna är anonymiserade för att markera att studien inte har utvärde-
rande syften. Skolans namn eller namn på informanterna återges inte i
rapporten. 

Studien inleddes med två korta informella möten med skolans rektor
och en presentation av forskningsprojektet under ett personalmöte för hela
skolpersonalen. Personalmötet beskrivs i kommande kapitel för att ge 
läsaren inblick i den rådande stämningen på skolan. Personalmötet funge-
rade också som hypotesgenererande observation, detta beroende på den
upproriska stämning som förekom under mötet. 

Formellt sätt stöddes jag i min undersökning, dock råkade jag ut för en
del undvikande beteenden och tystnader, som bidrog till att undersök-
ningen utvecklades under studiens gång. I samband med personalmötet
intervjuade jag rektorn, som under samtalets gång hade glömt att stänga
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som är, eller föreställs vara centralt inom organisationen. Vidare, dessa
för organisationen, centrala element upplevs som varaktiga, det vill säga
som en tråd som binder samman organisationens historiska förflutna med
nuet och framtidsvisioner. Organisatorisk självidentifiering innebär att en
organisation som ett kollektiv skapar någon typ av klassifieringsschema
och positionerar sig själv i relation till sin omgivning (Whetten & Godfrey
1998).

Tar vi hänsyn till identifieringsprocesser och den sociala grund för
identifiering i samhället, kan vi konstatera att identifiering sker utifrån
och i samspel med de rådande värderingarna i samhället. Hall menar att
identitet är ”fragmented and fractured; never singular but multiply con-
structed across different, often intersecting and antagonistic, discourses,
practices and positions” (Nkomo & Cox 1996). Identitet skall inte ses
som statisk, utan som föränderlig och dynamisk, och fokus är på identifi-
eringsprocesser. Identifieringsprocessen blir, utifrån det socialkonstrukti-
vistiska perspektivet, en positioneringsprocess i relation till varierande ut-
bud och konstellationerna av egenskaper, ställningstaganden, allianser
och tillhörigheter. Identiteten behöver inte vara explicit formulerad och
medvetet uttryckt, utan kan lätt existera som en känsla av ”detta är vi”.
Ett annat viktigt bidrag som det socialkonstruktivistiska perspektivet ger
för förståelsen av organisationsidentitet är att det erkänner förekomsten
av motstridiga, fragmenterade och varierande identitetskonstruktioner
inom samma organisation (Whetten & Godfrey 1998, Alvesson & Sköld-
berg 1994, Alvesson & Deetz 2000).

Utifrån detta perspektiv är organisationsidentitet enbart en beteckning
på en process där vissa egenskaper, värderingar och föreställningar fram-
ställs som ”en röd tråd”, en kärna i organisationen. Varje möte med om-
världen, andra aktörer och potentiella medlemmar i kollektivet blir en 
differentieringsprocess av självet, och en identitetsförhandling. I relation
till mångfaldsfenomenet fungerar identifieringsprocessen som en gräns-
dragning mellan ”vi” och ”omvärlden”. Identifiering bidrar till skapande
av olikhets- och likhetsdimensioner, och definitioner av för organisatio-
nens överlevnad, viktiga och meningsfulla ”likheter”. I den bredaste be-
märkelsen, tillåts olikheter i den mån de inte hotar den föreställda ”vi-
kärnan” i kollektivet. Då kan vi tala om kvalitativa skillnader i mångfalds-
typer/olikheter bland personalen inom organisationer. 

Tolkning och kodning av empirin 
Organisationsidentiteten kan beskrivas med hjälp av aktörernas egna ord,
föreställningar och symboler. I detta fall är det också relevant att inkludera
en mer abstrakt tolkning av utsagorna på en övergripande samhälls- eller
gruppnivå för att hitta underliggande mönster, symboliska representation-
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i, alla svårigheter och förändringar (redovisas i kommande kapitel). Det
kan även finnas andra förklaringar som ett starkt politiskt tryck att inte
uttala sig på ett inkorrekt sätt. Med tanke på hur starka reaktioner som
framkallades av undersökningen, är det sannolikt att intervjumaterialet är
påverkat av osäkerheten och rädslan av att framställas på ett negativt sätt.
Intervjun med rektorn, personalsekreteraren och i viss mån biträdande
rektorer präglas av stark faktaorientering och ett beskrivande sätt att tala.
Det är överflödigt att återge varje intervju i denna rapport för att tydligt
visa detta. Implikationen av denna osäkerhet är att utsagorna präglas av
ett starkt behov att tala om skolan på ett generellt och sammanhållet sätt,
utifrån idéer som intervjupersonerna förutsätter skolan som helhet kan
identifiera sig med. 

Vem är vi? – Dominerande förställningar om egen identitet
Tolkningen av det empiriska materialet är upplagt så att läsaren kan få en
uppfattning av skolans verksamhet och de händelser som påverkar skolans
situation idag. Analysen är upplagd i en berättelseform, sprungen från 
intervjupersonernas utsagor samt de observationer som genomfördes. Fokus
är att återge hur personerna talar om händelser, idéer och det egna arbetet
och tolka det löpande utifrån den teoretiska referensramen om identitets-
begreppet. Det är viktigt att påpeka att det inte är individer och deras per-
sonliga åsikter som granskas i analysen, utan gruppdynamik och idéut-
veckling.

Bakgrund
I detta avsnitt presenteras den studerade Komvuxskolans organisation
kortfattat, i syfte att ge läsaren en översikt över skolans verksamhet. Även
observationer från ett personalmöte samt intervjupersonernas upplevelser
av stämningen på skolan återges för att ge ökad förståelse för skolan. Bak-
grundavsnittet förklarar också relevansen av studieobjektet, både utifrån
mångfaldssynpunkt och utifrån identifieringsprocessens synpunkt. 

Organisation
Den studerade Komvuxskolan är ett av sammanlagt tre komvux i Malmö.
Det är drygt 180 personer anställda på skolan, den stora majoriteten av
de anställda är lärare. De tre Komvuxskolorna i Malmö har varsin inrikt-
ning. Den studerade Komvuxskolan står för grundskolekurser i basämnen
svenska, engelska och matematik samt ett begränsat utbud av gymnasiala
kurser. Denna kompetensuppdelning bygger på en överenskommelse för
ett antal år sedan mellan skolornas dåvarande rektorer. 

Komvuxskolan har även fram till nyligen haft introduktionsutbildning
SFI (svenska för invandrare) för nyanlända. Även SFI-kursen för de som
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av telefonen, och därför kände sig tvungen att svara och förklara på tele-
fon att han var upptagen, men att mötet med mig skulle ta slut om fem 
minuter eller så, då han skulle återkomma. Därmed hade han skäl att av-
bryta intervjun strax därefter. Det abrupta slutet på intervjun gjorde att jag
skickade en förfrågan till honom om förslag på personal jag skulle kunna
intervjua alternativt kontakta. Den besvarades inte. Osäker på denna tyst-
nad kontaktade jag personalsekreteraren på skolan, som gick med på att
intervjuas. Den intervjun utmynnade dock i att hon svarade ”vet inte” på
de flesta frågor, utöver rent faktiska beskrivningar av skolans personal.
Slutligen bad hon mig att stänga av bandspelaren, då den fick henne känna
sig väldigt obekväm. Från henne fick jag rekommendationer om vilka 
lärare som varit länge på skolan samt listor på personal, sammanställd i
arbetsrumsordning, som senare visade sig vara inaktuell. Samtidigt bokade
jag intervjuer med de fyra biträdande rektorerna på skolan.  

Alla intervjuer med rektorerna var ostrukturerade, istället för specifika
frågor fick de en projektbeskrivning av mig i förväg samt diskussionste-
man (se Bilaga). En del talande tystnader förekom i samband med mina
intervjuer med de SFI-ansvariga biträdande rektorerna. En fanns inte på
sitt arbetsrum vid överenskommet tillfälle, utan dök upp en halvtimme
för sent, utan att tala om förseningen. Hon förklarade för mig att hon hade
glömt sin hörapparat hemma och kunde inte höra så bra. Under intervjun
hostade hon regelbundet, vilket ledde till att hon sprang ut för att hämta
vatten, detta på grund av en okänd allergi. Jag bokade in en ny tid med
henne för att kompensera förlusten av en halvtimme, och vid det tillfället
utbrast hon mitt i samtalet, att hon inte förstod varför hon blev så aller-
gisk när jag var där. Den andra rektorn undvek inte samtalet, han valde
däremot att ha intervjun med alla ljus, utom en arbetslampa, släckta i
rummet, vilket gjorde att hans ansikte inte syntes medan han talade. 

Jag valde även ut tio lärare slumpmässigt från personallistorna och
kontaktade dem per e-post angående en intervju om mångfald på skolan.
Jag fick två svar – en sa nej, den andra ville ställa upp, men dök aldrig upp
vid intervjutillfället. När jag skulle boka om tiden förklarade hon att hon
glömde intervjun, och vi bokade en ny tid. Under samtalets gång insåg
hon att hon hade tagit fel på vem jag var och varför jag ville prata med
henne, och tyckte att hon inte kunde besvara mina frågor. Intervjun blev
trots det av. Dessa signaler på osäkerhet och birektorernas utsagor fick
mig att omvärdera hur jag skulle fortsätta. Vid nästa kontakttillfälle av de
slumpmässigt utvalda lärarna omformulerade jag min förfrågan, denna
gång gällde intervjun hur det är att vara lärare på skolan. Därefter fick jag
betydligt flera svar. Sammanlagt har femton personer ställt upp på inter-
vjuer. 

Dessa händelser kan förklaras utifrån den situation skolan befinner sig
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Upplevelser av Komvux ”verklighet”
”Öar av lärare” 
Personalmötet där jag fick presentera mig kan ses som ett forum där upp-
levelsen av de aktuella händelserna och stämningen på skolan kom till ut-
tryck. 

15:10 var aulan tom, och det var då en grupp kvinnliga lärare i medelåldern
och med mycket likartat utseende – kort grått hår, glasögon, tjocka tröjor,
kom in. De satte sig ganska långt ifrån podiet, och började diskutera högt att
vissa säten i samma rad bör reserveras/sparas. En man i 40-års åldern kom
in samtidigt och frågade mig om det var rätt sal för personalmötet, och var
personalen var. Först 20 över tre resterande personalen strömmade in i salen,
med rektorn i leden. Mycket riktigt försökte en något yngre, rundare kvinna
sätta sig vid damerna, och fick först veta att platserna var reserverade för någon
annan. Hon gav sig inte, gjorde ”så ledsen jag blir” miner, suckade ganska
högt, och fick därmed så småningom sätta sig vid dem. Ett par lärare som
satt sig i närheten undrade om jag var lärare på Södervärns lokal. Salen fylls
snabbt, och platserna räckte inte till alla. En del fick sätta sig vid bord längst
bak och på sidorna av salen, och tränga sig ihop på utspridda stolar. Vissa
fick helt enkelt stå. En kvinna gick runt med ett pappersblad, med datum
och en ”närvarolista” att skriva på, vilken hon räckte över till mig. När jag
skickade det vidare, var hon väldigt snabb att ta tag i närvarolistan, komma
tillbaka till mig och i en sträng röst insistera att jag måste skriva på. (Utveck-
lingsdagen, Komvux)

Personalmötet gav ett intryck av att det finns grupperingar band persona-
len, och att de anställda kanske inte känner igen sina arbetskamrater utan-
för de egna grupperna. Intervjupersoner bekräftar detta, att lärare har lite
utbyte utanför egna lärarlag samt att det är mycket ovanligt att en lärare
har sin undervisning i båda lokalerna. 

”Det har varit två skolor i ett. Vilket innebär ju att vi inte går parallellt. (Ena
lokalen, min anm.) går åt ena hållet, (den andra lokalen, min anm.) åt andra
hållet. Helt olika tänkesätt, och vi fyller i den blanketten på det viset, och
den blanketten har inte vi. Det finns vissa arbetslag som inte pratar inte med
varandra. (...) Mattelag från (ena lokalen, min anm.) och (den andra loka-
len, min anm.) träffades för första gången i höstas.” (Biträdande rektor)

Flera lärare antyder att det inte finns så mycket samarbete lärare emellan,
att folk knappt känner varandra, inte ens inom ämnesgruppen eller de
som jobbar i samma lokal. I grunden framstår komvux som en väldigt lös
organisation, där yrket och lärarbehörigheten är avgörande i identifier-
ingsprocessen och val av samarbeten. Komvux liknas vid öar av lärare av
en informant. 
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har varit i Sverige i mer än tre år och inte har ett SFI-betyg ges på skolan.
Skolan har nyligen förlorat SFI för nyanlända till en annan utbildningsan-
ordnare. SFI för nyanlända är numera konkurrensbelagd, där utbild-
ningsanordnare kommer med anbud. Stadsdelarna, huvudsakligen de
med högt antal nyanlända, tar sedan ställning till anbuden. Skolans profil
medför att de lärarkompetenser som finns på skolan, eller kanske rättare
sagt används mest, är lärarbehörighet i svenska två/svenska för invandra-
re, vilket motsvarar grundskolelärarkompetens årskurs 1–7 eller 7–9. Det
finns också en del lärare som har dubbla inriktningar, t ex matematik – fysik,
de får enbart använda sin matematikkompetens, då fysikkurser inte ges
på skolan. En stor del av de anställda är i åldrarna 40–50, det finns flera
kvinnor än män. Kvinnorna dominerar inom svenskundervisningen, medan
männen dominerar inom matematik och data, och de har även oftare
gymnasiekurser. 

Skolan är förlagd till två lokaler. Ena lokalen har alla gymnasiekurser
och en del grundkurser, medan den andra lokalen får stå för SFI och
grundsvenska, samt andra grundutbildningar. Det är flera lärare som jobbar
i SFI-lokalen på grund av att elevgrupperna är mindre. Hösten 2003 kom-
mer skolan flytta från den ena lokalen.

Komvux har, till stor del på grund av sin inriktning upp till 90 % elever
med utländsk bakgrund. Bland personalen finns 20-tal anställda med ut-
ländsk bakgrund. Bland dessa finns ett antal modersmålslärare, som i
praktiken är personer utan lärarkompetens, som jobbar som tolkar i
klassrummet. Deras arbetsuppgifter är i stort sett att förklara begrepp och
översätta för de analfabeter och lågutbildade som deltar i svenskundervis-
ningen. Utöver dessa finns det flera ordinarie lärare med utländsk bak-
grund. Någon mer precis uppskattning existerar inte på skolan. Skolan
har inte en egen mångfaldsplan men, enligt en biträdande rektor följer de
Malmö stads mångfaldsplan. 

Förlusten av SFI-utbildning samt den kommande flyttningen från den
ena lokalen har skapat dålig publicitet och ryktesspridning, menar flera av
lärarna och därför har färre elever sökt till Komvux till vårterminen. Sam-
tidigt har de fått in mindre pengar till verksamheten än tänkt på grund av
poängomräkning. (Med poängomräkning menas att varje kurs är värd ett
visst antal kurspoäng som sedan omräknas för att stämma överens med
CSN: s poängräkning. Pengar tilldelas verksamheten efter CNS: s bedöm-
ning av kurspoäng.) Inte minst har de nyligen, vid rekrytering av studie-
vägledare, bortsett från två sökande med utländsk bakgrund, som var
kvalificerade för tjänsten, vilket överklagades och Komvux var tvungen
att betala en överenskommen förlikning till dessa två. Alla vikarier och en
del lärare med fast anställning fick lämna skolan, 28 stycken sammanlagt.
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skolan, förslag till egenstudier för elever, som rektorn inte tyckte var en bra
idé, samt ett förslag på att införa samma kursutbud på den studerade Kom-
vuxskola och en annan Komvuxskola, vilket han inte tyckte heller var ett
bra förslag. En manlig anställd räckte upp handen och påpekade att rektorn
hade felstavat i overhead; ”förekommer” borde nog ha skrivits i stället för
”förkommer”. Publiken mötte den kommentar med att småskratta, medan
rektorn ursäktade sig. Strax efter stod en kvinna upp, med dagens tidning i
handen och utbrast att hon tyckte att Malmö kommuns rekryteringsannons
för lärare var rent av förolämpande. Rektorn försökte förklara att den 
annonsen handlade om att ta in nyutexaminerade lärare in i kommunens
verksamheter, och inte berörde komvux i sig. (Utvecklingsdagen, Komvux)

Det råder en upprorisk stämning på skolan, särskilt vid tidpunkten för
mötet, antagligen bland lärare som personligen har förlorat timmar eller
en tjänst. Många är oroliga för sin egen situation. En av informanterna
antydde, efter att bandspelaren var avstängd, att ledningen upplevs som
svag, och att det kan finnas ett stort missnöje med deras handlande,
sannolikt med avseende på förlust av SFI. 

I sin helhet framstår Komvuxskolan som en fragmenterad verksamhet
på många olika plan. Å andra sidan förstärks identifieringsprocessen av
krissituationen. Dels upplever informanterna att samarbete och samman-
hållning är svaga i skolan, dels gör omständigheterna, misstro inför led-
ningen, osäkerhet inför framtiden samt ekonomiska bekymmer, att skolan
som ett kollektiv arbetar med sin egen identitet för att mobilisera personalen
kring en föreställning av ett ”vi”. Referenser till kärnvärderingar och Kom-
vuxs huvuduppgift får en väsentlig roll i de meningsskapande processerna
kring krisen, den framtida utvecklingen och i relation till omvärlden.

Identitet och identifiering
Komvuxskolans identitet består av intervjupersonernas föreställningar
om vilka egenskaper och värderingar som är centrala för skolan, som gör
skolan unik, och är varaktiga. Identitet utgör en grund för organisatio-
nens medlemmars meningsskapande i vardagliga aktiviteter. Uppfattningar
om den miljö skolan arbetar i är också väsentliga, för att de utgör ramen
för differentiering och jämförelse mellan ”vi” och omvärlden. Identifiering
uttrycks genom positionering av det föreställda ”vi” i relation till omgiv-
ningen, i gränsdragningen mellan ”oss” och ”de andra”. 

Det finns flera tänkbara sätt att presentera analysen av Komvuxskolans
identifieringsprocessen. Det finns ingen självklar ordning för en presentation
och tolkning av identifieringsprocess. Intervjupersonernas utsagor har
väglett valet av presentationsform i analysen. Det finns tre huvuddelar i
analysen. Tolkning av retoriken som Komvux använder för att beskriva
sig själv återges i den första delen. De termer och uttryck som skolan an-
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Missnöje
Personalmötet gav ett ostrukturerat och oplanerat intryck. Personalen
småpratade under mötet, och gav ett intryck av att sakna intresse för det
som framfördes.

Under tiden var rektorn framme och försökte inleda mötet, utan framgång.
Han blev överröstad av publiken, där alla passade på att småprata med 
varandra, och ignorerade honom totalt. Till slut fick han hjälp av två manliga
kollegor (biträdande rektorer på skolan, vilket jag fick veta senare), och deras
gemensamma ansträngningar att tala fick publikens uppmärksamhet. Helt
tyst blev det inte, då personer längst bak och på sidorna fortsatte att småprata.
Dessutom var det svårt att höra vad rektorn sa, på grund av salens storlek
och viskningar bland personalen. Alla biträdande rektorer satt i en rad längst
fram. När det var min tur att presentera mig, gick jag fram, för att mötas av
publikens ”vi kan inte höra”, vilket följdes av att en av biträdande rektorer
hämtade en mikrofon till mig. Mikrofonen slutade fungera efter ett ”hej”,
och därmed fick jag sätta mig och vänta på en fungerande mikrofon. Jag fick
absolut inte presentera mig utan en mikrofon. (Utvecklingsdagen, Komvux)

Brist på engagemang bland de anställda kan tolkas som en del av organi-
sationskulturen, eller som en effekt av den anonymiteten som råder bland
personalen. Även svårigheterna som skolan nyligen har fått uppleva kan
var en del av den respektlöshet och ointresse som visades under mötet.  

”Det saknas en hel del strukturer i organisationen, möteskulturen är rätt så
dålig. Ostrukturerade, ingen dagordning, ingen början inget slut, man leder
inte möten, alla ska bara prata, man förbereder sig inte riktigt. Och där har
jag en stor chans att bidra med i organisationen, med strukturen.” (Biträ-
dande rektor)

Det finns ett visst uttalat missnöje såväl hos ledningen som hos lärare över
dåligt fungerande samarbete bland personalen. En informant beklagar sig
över att lärarlag kan vara dåligt hopsatta, och bestå av flera stycken sjuk-
skrivna eller deltidsarbetande.

”Lärarlagen har inte fungerat bra någonstans, skolledningen hittar på upp-
gifter som är svåra att genomföra praktiskt, projekt går inte att genomföra
då elever inte är samma, kursplaner kan man inte bestämma heller utan att
diskutera utan andra lärare, ingen vet riktigt vad de ska göra. Det finns de
som sägs fungera dock.” (Lärare gymnasienivå)

Under personalmötet uttrycks en del upprörda känslor, som riktas mot
ledningen. 

Ämnen som overhead berörde var kvalitetssäkringen av utbildningar på
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Vi sysslar mycket med språk, det är den enda nyckeln in i samhället, och vi
pratar mycket om det. Vi kommer in på andra sätt in i samhället. Studiebe-
sök, bjuda in politiker. Information ska in i örat, och in i hjärtat (...). Vi är
väldigt informativa. Den information kan inte vara teoretisk, den kommer
först på plats när den används i för mig relevant sammanhang, det är svårt
att göra. Ibland ser man det i klassrummet, när information kommer på
plats, att det finns erfarenheter kring det. Känslomässig gemenskap kring ett
begrepp. Verklig kulturell ... integration, man kan förankra det. (Biträdande
rektor)

Retoriken kring Komvuxskolans centrala egenskaper härleds ut uppfatt-
ningen om att skolans centrala uppgift är att lära ut det svenska språket
och hjälpa elever bli delaktiga i samhällslivet. Språkutbildningen och sam-
hällsintegration föreställs bli möjlig genom erfarenheter. Komvux uppfattar
sin roll som språkutbildare och ”integrerare” som en förmedling av en
svensk värdegrund. Integration antas uppstå först när denna värdegrund
delas av elever, när det uppstår ”en känslomässig gemenskap kring ett be-
grepp”. Den underliggande syn på egen identitet kan tolkas som en syn på
sig själv som representant för en ”svensk” värdegrund. Värdegrunden
som inbegriper demokrati definieras på ett statiskt, och dikotomiserande
sätt, då värderingsgrunden framställs som etniskt betingad, och antyder
att det finns en underliggande identifiering med en biologistisk och essen-
tialiserande syn på etnicitet. 

Föreställningar om och egen positionering i relation till omvärlden
Konkurrens

Den här SFI delen är konkurrensutsatt i Malmö, och det skulle läggas ett
nytt anbud under höst, och jag tänkte redan när jag läste underlaget att vi inte
var påtänkta, man hade viktat det anbudet utifrån arbetsmarkanden och
högskolemodellen, och vår målgrupp behöver tid på sig innan man kan
komma ut på arbetsmarkanden. (Biträdande rektor)

En annan utbildningsanordnare har nyligen fått SFI för lågutbildade ny-
anlända, något som har påverkat Komvux verksamhet. Biträdande rektorer
uttalar sig här om hur skolan förhåller sig till konkurrenten. Konkurrenten
framställs som en mindre seriös utbildningsanordnare i termer av att kon-
kurrenten naivt tagit sig an en målgrupp som har andra behov än att börja
arbeta direkt. 

Det går fort mode i vissa saker, nu lyder det arbetsmarknaden kräver, så ska
skolorna anpassa sig. Och det sa (konkurrenten, min anm.), det fixar vi, få
de igenom systemet. Det ligger rätt i tiden, det är mode. (Biträdande rektor)
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vänder sig av för att beskriva egna centrala värderingar och egenskaper
synliggörs. I den andra delen analyseras skolans föreställningar om den
utbildningsanordnare som fick SFI-utbildningen, den viktigaste målgruppen
och potentiella anställda. I beskrivningarna av omvärlden finns idéer om
egen position och identitet inbäddade, och en gränsdragning mellan ”vi”
och omvärlden sker. Frågan ”vad antar vi är känt om omvärlden utifrån
vår identitet” besvaras. I sista delen analyseras gränsdragningsprocessen
vidare, där intervjupersoner resonerar kring egen roll och handlande i 
relation till omvärlden. I gränsdragningen får påståenden om den kollektiva
identiteten mening, och förståelsen av den egna identiteten fördjupas. 
Beskrivningar av egenskaper och värderingar får innebörd genom att 
intervjupersonerna tolkar dessa utifrån underliggande antaganden om vad
som är känt, verkligt och legitimt. Frågan ”hur är vi det vi beskriver oss
vara” besvaras.

Skolans uppgift och profil

SFI att få en funktionell språkkunskap, att kunna fungera i vardagsliv, arbets-
liv genom att ha de verktyg som gör att man kan gå vidare. Det är ju sam-
hällsinformation, det står i vår kursplan att det bästa materialet är kringlig-
gande samhälle, det går ut på att lära dig att fungera i det svenska samhället.
(Lärare SFI)

Utgångspunkt för Komvux beskrivningar av det som uppfattas som unikt
och centralt i skolans verksamhet är SFI-utbildningen och läroplanen.
Samhällsinformation är en del av läroplanen för SFI, men Komvuxskolan
arbetar med integration på ett sätt som är betydligt mer utvecklat än de
riktlinjer som återges. En SFI lärare menar att de aktiviteter som bedrivs
och har bedrivits på skolan har en högre ambition än vad som räcker för
att uppfylla läroplanens krav.

Vi försöker att få invandrare och svenskar mötas och förstå varandra. (Rektor)

Vi är trots allt en skola som har till sin uppgift att integrera, och med integrera
innebär att hjälpa personer som går igenom utbildningen få en chans att få
ett fotfäste i samhället. Vi är med i den processen. Vi visar upp den svenska
värdegrunden, och demokratin på olika sätt, bra eller dåligt, det är målsätt-
ningen, uppgiften. (Biträdande rektor)

Integration som den centrala uppgiften för skolan föreställs vara öka elevers
deltagande i samhällslivet. SFI har målet att lära ut språket, vilket kan göras
med olika medel. Det centrala för Komvux är att lära ut språket genom
möten mellan invandrare och svenskar, och i grunden genom utlärning av
en ”svensk” värdegrund.
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mor. Man har inte haft yrkesidentiteten som det viktigaste, och därför måste
de få en utblick över olika arbetsmöjligheter i Sverige, man måste se, jaha,
det finns en sådan fabrik, ett sånt vårdhem där, det är ett spektrum över vilka
arbetsmöjligheter som finns för att kunna rikta in sig på en väg som man vill
gå. Jaha, det var intressant – om jag lär mig läsa och skriva och räkna, och så
här mycket svenska, jag kan komma in på den och den marknaden. Du kan
inte – ja det gick ju bra - varsågod, en praktikplats här. De måste ju förstå
hur samhället är uppbyggt först. (Biträdande rektor)

Komvux anställda har en föreställning om att de är experter på målgrup-
pens inlärningsbehov. Målgruppen föreställs ha en könsrelaterad och en
etnisk identitet, och i avsaknad av identiteter relevanta för det svenska
samhället.

Det innebär inte att de är obegåvade eller dumma, men det innebär en av-
saknad av en begreppsvärld som det svenska samhället systemet har. Det är
relativt välorganiserade och komplicerade svenska samhällssystemet. (...)
Det är såna här saker som att ... man vet inte att jorden är rund, en jordgubbe
är en helt unik företeelse (... ). Nu kan man ju klara sig utan att veta att jorden
är rund, men det är ett begrepp som är bra att känna till. (Biträdande rektor)

Det var en elev som ställde frågan via modersmålsläraren, det var bara en,
men frågan är intressant. När får svenskarna sitt socialbidrag, och för honom
var socialbidrag detsamma som pengar, begreppet för pengar var social-
bidrag, alltså skillnaden mellan lön, inkomst, socialbidrag, skatt, utgifter,
var ointressant, det var ett ord för pengar, ett ord han kunde. (Biträdande
rektor)

Målgruppen antas sakna ”begrepp för livet”, enligt en biträdande rektor.
Den begreppsvärld som eleverna antas sakna, något som informanterna
framställer som den mest centrala egenskapen med målgruppen, kan tol-
kas som att skolans uppfattning om egen kärnkompetens är utlärning av
för samhället relevanta begrepp.

Personer med låg utbildning från auktoritär skola är inte så självständiga.
Skolan har varit skräck för många. Det finns tendenser att vilja skriva ner
det som makten har sagt, och upprepa det. Det behövs inte längre. Männi-
skor är inte boskap längre. Nu tänker jag på Adolf Hitler, Ceaucescus, som
styrde hur folk ska bete sig, och även efteråt fanns strukturen i skolan. Den
disciplinära uppfostran. (Biträdande rektor)

Eleverna ses främst sakna för arbetslivet relevanta identiteter, och utan de
nödvändiga begreppen för att kunna formulera dessa. Vidare, framställs
elever som osjälvständiga, passiva i sitt sätt att lära sig och utanför sam-
hället.
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Komvuxskolans specialitet antyds vara lärarkompetenser och att arbetet
med målgruppen var framgångsrikt. En lärare i SFI talar om de aktiviteter
som fanns för denna målgrupp, men inte längre kan bedrivas pga. resurs-
brist, och menar att lärare ändå ska försöka utveckla dessa aktiviteter under
tiden, för vid kommande konkurrenstillfälle kommer stadsdelarna att välja
Komvux istället för konkurrenten. Det antyds att det inte råder något tvivel
om att Komvuxskolan har de bästa kompetenserna att arbeta med mål-
gruppen. 

Och det 40% när det gällde arbetsmarkanden, lärarbehörighet och kompe-
tens var bara 20%, och (konkurrenten, min anm.) tog det. Och det är bara
att acceptera, de har en större arbetsrelaterad verksamhet än vad vi har, de
har sina utbildningar, yrkesutbildningar inom enheten, och så. Det känns lite
bittert, jag tycker att vi har haft en väldig utveckling just när det gäller den
lågutbildade gruppen de senaste åren, det var schvung i verksamheten, men
vi kan inte på något sätt ge oss och anklaga (konkurrenten, min anm.), för
viktningen var 40%. (Biträdande rektor)

För den här gruppen så är det synd. Man får väl bita i det sura äpplet, även
om det känns orättfärdigt. Det enda vi kan göra är att önska (konkurrenten,
min anm.) lycka till. För målgruppens skull önska (konkurrenten, min anm.)
lycka till, därför att den här målgruppen behöver så oerhört mycket hjälp.
(Biträdande rektor)

I utsagorna antyds det att Komvux har både varit framgångsrik i sitt arbete
med målgruppen, och att den har så djup förstålelse för målgruppens be-
hov att den som ett kollektiv kan uttala sig åt målgruppens vägnar.

Målgruppen

Vi behöver bredda oss. Man ser det i det här med SFI. Tappar man en bit, så
kan man klara sig på de andra bitarna. Blir man en specialist så blir det jätte-
farligt. Man kan inte gå åt det andra hållet heller. Det är vår uppgift, att ta
hand om de lågutbildade. (Biträdande rektor)

I relation till konkurrenten betonar informanterna att konkurrens är
mindre viktigt, medan målgruppens behov är det centrala för Komvux.
Vidare, de anställda är övertygade om att Komvux fortfarande är mest
kompetent i relation till målgruppens behov. Lågutbildades behov fram-
står som en central uppgift för Komvuxskolan. 

Innan man vet vad det finns för jobb... jag menar en stor del av våra elever
har ingen yrkesidentitet, därför att de har inte haft något yrke i sina hemlän-
der. De har identitet som kurd, man, muslim eller mamma, maka, eller en
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Och sen gäller det att hitta någon som passar i den arbetsgruppen eller mål-
gruppen. Ska du vara lärare som undervisar i svenska B för invandrare som
precis kommit hit, ska du vara intresserad av den kulturella biten, ha förstå-
else, insikt. Ska du jobba med vuxna, ska du tänka på att bemöta de utifrån
vad de har i bagage, speciellt hos oss där individer kommer från så olika delar
av världen och har olika bagage. (Biträdande rektor)

Etnisk mångfald bland de anställda föreställs ha vissa fördelar i arbete
med målgruppens behov, dock i en begränsad utsträckning.

Ibland är tvåspråkighet eller härkomst är viktigt. (...) De med sina vanliga
kompetenser, den svenska kompetensen, har även... kan möta språken, för-
klara på hemspråket, närmare kontakt, trygghet, där finns fördelar. (Biträ-
dande rektor)

Modersmålslärare hur rekryterades de, med vilka kompetenser? 
Vi gick ut men en annons, att vi helst ville ha lärare, det viktiga var att de
kunde det svenska samhället, mycket bra svenska, att de förstod det svenska
samhället … (hon börjar tala mycket sakta, med många pauser) det här är så
farligt, så farligt, för att man kan gärna missförstå det om man vill missför-
stå det, så kan man. Hmmm… vad jag, eller vad vi ansåg skulle vilja … ge in-
formationen till deltagare om det svenska samhället, så att deltagare har en
chans att vara delaktiga, att det är den informationen som är det intressanta,
inte att fastna i sin hemlandskultur, i sitt hemlands traditioner, för den delen,
förstår du vad jag menar? Personer som på något sätt kände sig eniga med
det svenska samhället, det svenska samhällets värdegrund. Och med det menar
jag då jämlikhet, demokrati, ansvarstagande. Missförstår du mig nu? (...)
Personer som inte var negativa till det, som inte då ser negativt på till exem-
pel kvinnans frigörelse och såna saker. Jag har så svårt att uttrycka mig så att
folk förstår, att de begriper … de tycker att det är väldigt … de … de … jag är
inte ute efter att säga någonting negativt utan jag gör det för att göra det så
bra som möjligt för deltagare, så att de ska kunna bli delaktiga, då måste
man också våga säga svåra saker. (Biträdande rektor)

I relation till etnisk mångfald bland de anställda föreställs det finnas en klar
gräns mellan kompetenskategorier. Personer med utländsk bakgrund efter-
frågas ha den ”vanliga, svenska” kompetensen, medan fördelen med etnisk
mångfald beskrivs som språkkunskaper. Kärnan i den ”svenska” kompe-
tensen beskrivs ovan som jämlikhet, demokrati och ansvarstagande, där dessa
konstrueras som primärt ”svenska” värderingar. I denna dikotomisering
mellan ”svenska” och ”icke-svenska” värderingar uppstår ett differentier-
ingskriterium och en gränsdragning mellan Komvuxskolan och omvärlden.
I förlängningen medför denna föreställning att komvux identifierar sig som
ett etniskt ”svenskt” kollektiv, där anställda med olika etniska bakgrund
får inträde först genom assimilation till den ”svenska” värdegrunden. 
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Våra studerande behöver få en bra bild av det svenska samhället och våra
studerande bor och lever så att de inte kan få en sådan bild. Det är vårt största
problem. De konfronteras för lite med det svenska samhället. (Lärare SFI)

De känner sig väldigt främmande inför svenska skolor. Går kanske inte på
läraresamtal, när det är fester och uppträdanden och sånt, de stannar hemma,
och de förstår inte lapparna. (...) Och det likadant med en svensk arbets-
plats, man vet inte hur de ser ut. Och hur ska man kunna prata svenska, om
man aldrig pratar med svenskar. (Lärare SFI)

Målgruppen föreställs ha ett antal kännetecknande drag, där passivitet,
oreflekterad lydighet, avsaknad av andra utom könsrelaterade och etniska
identiteter är bidragande faktorer till deras oförmåga att kunna ta sig ut i
arbetslivet snabbt. Dessa egenskaper framställs som hindrande för arbets-
livet och för deltagande i samhällslivet. Det intressanta här är att mål-
gruppens etniska identiteter föreställs vara traditionella, passiva och
hindrande för arbetslivet. Utveckling och inlärning av moderna och för
arbetslivet relevanta begrepp föreställs ske genom kontakt med ett sam-
hälle som beskrivs som etniskt svensk. 

Potentiella anställda
Nyanställningar är inte aktuella för Komvux för tillfället. Men, med tanke
på att man har ett relativt stort antal lärare med utländsk bakgrund och
en löst kopplad organisation med lite kontakt emellan lärare, är det in-
tressant att se hur Komvux resonerar kring de lärarkompetenser som be-
döms vara relevanta och avgörande för skolans sammanhållning. Lärar-
behörighet bedöms vara det absolut viktigaste av alla tillfrågade infor-
manter. Enligt lagen är skolan skyldig att anställa en behörig lärare i det
mån det finns sådana bland arbetssökande. Utöver de formella kompeten-
serna vägleds urvalet av ”en känsla”.

Men det räcker inte med att man ska vara man, eller yngre, eller invandrare,
utan måste passa in i arbetslaget också. (Biträdande rektor)

Man ska kanske ha samma kunskapssyn, pedagogiska idéer, flexibel på ett
visst sätt, vissa gemensamma värderingar, om man ska undervisa samma
grupp och dela på undervisningen, måste det finnas en röd tråd. Där är någon-
ting som gör det, det är en känsla. Svårt att säga vad det är. (Biträdande rektor)

En precisering av vad de delade värderingarna inom ett arbetslag skulle
kunna vara leder till referenser till målgruppens behov. Komvuxskolans före-
ställningar kring de centrala kompetenser i organisationen kan tolkas vara
starkt avhängiga av den föreställda unika förståelsen för målgruppens be-
hov, både i relation till konkurrensen och i relation till potentiella anställda.
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Thailändska flickorna, är detta någonting som uppstår ofta? 
Nej nej nej, när jag sa det så kände jag, usch, varför tog jag upp det. Det här
var en grej som bara för att vi var tvungna att ta det med hemspråken därför.
Inte alls ofta … (Biträdande rektor)

Identifiering med den essentialiserade föreställningen om ”moderna”,
”svenska” jämlika könsroller innebär att det antas vara känt och legitimt
att problematisera målgruppen utifrån ”traditionella” könsroller. Utlärning
av den ”svenska” värdegrunden föreställs vara arbete emot den traditio-
nella rollfördelningen mellan könen genom assimilerande praktiker. In-
formanterna talar ofta och ingående om ett projekt som har bedrivits och
bedrivs än idag för de SFI-studerande, sex och samlevnad, som har kvin-
nor som primära målgrupp:

Vi började med kvinnorna, och så fortsatte vi, för det var kvinnorna som sa
att männen också behöver det här, och då behöver de det, för att det är full-
ständigt, fullständigt okänd värld. Det är precis samma värld som vi hade på
1800 talet och i början av 1900 talet när de åkte runt i byar och talade om
att barnen var faktiskt inte en gåva av gud. För att det exakt samma situa-
tion för våra elever. Och där tar vi upp sådana saker och diskuterar, för man
vet ju inte vilka personer det är, men vi tar ju upp vad man får och inte får
göra, respekt, respekten för varje enskild individ, oavsett varifrån man kom-
mer, oavsett kön. (Biträdande rektor)

De ville lära sig simma, men inte om männen är med, och det går inte, vi kan
inte stänga av en simhall. Det ligger i deras religion, man får inte klä av sig
tillsammans med män, man tar inte av sig slöjan när männen är med. Många
kvinnor sitter med slöjan i klassrummet. Sen har jag sagt, vi hade styrketrä-
ning, där man kan ha sjal, men det gick inte. Det är inte helt enkelt. Och det
är en problematik som vi har. Och jag tror att nästa generation kommer att
luckras upp lite mer, och tredje. Kravet är mycket hårt, kanske inte från
kvinnan själv, utan från andra kvinnor, de ser ner. (...) Hur kan man komma
åt det, man får lov att klä sig hur man vill, och prata med män, i Sverige är
det jämställt. (Lärare SFI)

Slöjan föreställs vara en symbol för de traditionella könsrollerna som mål-
gruppen förutsätts ha. Den underliggande synen på egna värderingar som
en norm leder till disciplinerande uttalanden och normaliserande praktiker
såsom utbildning i sex och samlevnad, avsedd att assimilera den ”avvi-
kande” gruppen. 

Demokrati

Men det viktigaste är demokratin i klassrummet. En lärare måste vara en
hyfsad ledare, sammanfatta önskemål i klassrummet. Studiebesök är inte
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Identifierings- och gränsdragningsprocessen
De dominerade föreställningar om egen identitet i Komvux är att skolan
besitter en unik och överlägsen förmåga att integrera elever i det svenska
samhället genom förmedling av en värdegrund, där värderingar som jäm-
likhet, demokrati och ansvarstagande ingår. Identifieringen sker genom
referenser till den lågutbildade målgruppens behov. Den underliggande
synen på egen identitet respektive målgruppen bygger på en dikotomisering
av ”svensk” – ”icke-svensk” etnicitet. Den ”svenska” etniciteten föreställs
vara lika med en modern begreppsvärld, jämlikhet, demokrati och ansvars-
tagande, medan den ”icke-svenska” etniciteten föreställs betinga en tradi-
tionell och bakåtvänd begreppsvärld, ojämlika könsroller, osjälvständig-
het, brist på demokrati och passivitet. Dessa föreställningar om egen iden-
titet innebär därför att utsagor om integrationsarbete med målgruppen
präglas av en positionering av ”vi” i motsatsförhållande till målgruppen,
där målgruppen framställs vara i behov av en assimilering till den ”svenska”
värdegrunden. 

Utgångspunkten för strukturering av utsagorna är de tre värderingar
som anses kännetecknande för den svenska värdegrunden, jämlikhet,
demokrati och ansvarstagande.

Jämlikhet 

Så att det är förvånansvärt tolerant miljö. (…) Otroligt många nationaliteter
på skolan, att det fungerar så bra, en konflikt under vårterminen, en konflikt
under höstterminen, där jag fick ingripa. En man och en kvinna, kvinnan
slog till mannen, han var väldigt förolämpande o så. (...) Den andra var att
en kille som sa dumma saker till en tjej, och det fick vi ta. Det är allt jag upp-
levt i konflikter. (Biträdande rektor)

Informanter är väldigt noga att påpeka att skolan är en väldigt tolerant
miljö, där konflikter på etnisk basis oftast inte förekommer, och arbete
med vuxna elever underlättar kommunikationen. Det finns dock en typ av
problem som föreställs vara legitima att tala om. Redan vid mitt första in-
formella samtal med rektorn antydde han att någon gång om året uppstår
det en eller två konflikter som präglas av intolerans mot kvinnor. 

I olika språkgrupper händer det olika saker. Det finns filippinska ... thai-
ländska flickorna blev sexuellt trakasserade, och då blev vi tvungna att ta
den diskussionen. Det var ju att det där med de thailändska flickorna, dem
vet ju vad de är, ungefär, och då var vi tvungna att ta tag i det. Det var övriga
deltagare, manliga deltagare från andra språkgrupper som såg ner lite gran
på de thailändska flickorna. (Biträdande rektor)
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Stockholm, men dessa har en kompetens att gå från dialekt till ickedialektal
rikssvenska, som inföding, som invandrare inte har. Någonstans finns det en
kvalitetsskillnad, ”Estockholm” (intervjupersonen ger ett exempel på spanskt
uttal av ’s’, min anm.) och ”Stockholm” förstår man, men det finns en kvali-
tetsskillnad, social förståelse, signaler, ge rätta responsen på rätta signaler.
De blir barn på nytt (…). (Biträdande rektor)

Svenska språket såväl som språkkompetenser föreställs på essentiella
egenskaper, som medfödda egenskaper snarare än inlärd kompetens. Ur-
sprungsrelaterad rollfördelning motiveras genom att informanterna talar
om att det krävs en känsla för språket som är svår att förvärva. ”Sen är
dålig svenska ett hinder, det kan vara ett problem. Vi har lärare som fort-
farande har problem med detta”, resonerar en av informanterna. Avsak-
nad av det rätta språket tolkas som ett hinder för deltagande i samhället,
och i förlängning vara ett hinder för att vara en ansvarstagande vuxen.
”De problem vi har med barnen’, menar en lärare i SFI, beror på att ”vi
inte har lyckats integrerar vuxna”.

Det är nästan det viktigaste målet inom denna grupp, att vi ska ge vuxna
möjligheten att våga vara föräldrar, att vara vuxna gentemot barnen. Visst
kan man tänka – vaddå det är klart att de är vuxna, det är klart att de är för-
äldrar, men om du inte kan läsa och skriva, om du inte förstår hur samhället
fungerar, hur ska du förklara för dina barn vad man får göra och inte får göra.
(Biträdande rektor)

Kören är också bra för då följer man året i Sverige, man sjunger sånger som
följer svenska högtider, det barnen sjunger i skolan, föräldrarna får samma
infallsvinkel som barnen, barnen blir stolta över sina föräldrar. (Biträdande
rektor)

Språkkunskaper används i Komvux retorik som en symbol för kännedom
om rätt och fel, där fel uttal tolkas som ett tecken på bristande ansvarsta-
gande och föreställs spegla underliggande brist i moral. Den essentialistiska
synen på värderingar, där egna, ”svenska, moraliska värden ställs i mot-
sats till ”de andras”, innebär att identifieringen med ansvarstagande, demo-
krati och jämlikhet förutsätter samtidigt att ”icke-svenskar” framställs
som vara i avsaknad av normer som kan vägleda deras handlande, de antas
bli ”barn på nytt”. Dessa antaganden leder till en paradox, där aktiviteter,
refererade till som ansvarsökande för målgruppen, används för att upp-
fostra och disciplinera eleverna. 

Slutdiskussion
Komvuxskolans identifieringsgrund
Komvuxskolan befinner sig i en förändrings- och krisperiod och den
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skola – visst är det, men annorlunda sorts skola, där måste läraren vara ledare,
vinna den diskussionen. (Biträdande rektor)

Komvux bedriver sin SFI-utbildning genom ett antal aktiviteter som inbe-
griper fältstudier, oavlönad praktik och besök av arbetsplatser och skolor.
Skolan föreställer sig ha en uppgift att skapa integration genom erfaren-
hetsbaserade språkutbildningar. Det råder enighet bland intervjupersoner
att arbete är målet för eleverna, och deltagande i arbetslivet framställs
som en symbol för lyckad integration. Ett element i arbetsmarknadsrela-
terade aktiviteter är elevernas ansvarstagande för sin egen livsföring. An-
svarstagande och delaktighet, där delaktighet kan tolkas stå för praktise-
rande av demokrati, återkommer i utsagorna som relaterade fenomen.
Dessa ställs i kontrast till osjälvständighet och lydnad, egenskaper från
auktoritära skolor, som förekommer bland elever. Genom att tala om elever
som passiva och styrbara, framställs lärarrollen och skolans roll som ett
initiativ- och ansvarstagande ”vi”, som bör aktivera eleverna. 

(...) vad har de för praktiska erfarenheter, vad är de intresserade, köra det
ihop med andra ämnen, att de blir passande för ett väldigt enkelt jobb, och
praktiken istället, vi kan inte låta de sitta overksamma. Samtidigt får man de
människor att tro att så fungerar det i Sverige. Nyare form av intensiv ut-
bildningen, förväntat att köras igenom och ta någon form av okvalificerat
arbete. Vi kan inte låta människor läsa svenska 2–3 timmar och sen gå hem
och göra ingenting.”(Lärare SFI)

Skolans uppgift att hjälpa eleverna hitta sysselsättning, vilket kan ses som
en del av skolans uppdrag att främja samhällsintegration, skapar en före-
ställning om att arbete och aktivitet är kännetecknande för ”svenskhet”.
En tolkning är att denna föreställning om arbete, självständighet och del-
aktighet som symboler för svenskhet har flera paradoxala effekter. Sko-
lans identifiering med den aktiva rollen leder till att eleverna föreställs vara
motsatsen, passiva och lydande skolans aktiveringsåtgärder. Vägen till
självständighet framställs som en underordning av skolans disciplineran-
de aktiveringsåtgärder. Handlande föreställs vidare vara ett svenskt drag,
och att individer som bedöms inte besitta denna ”svenskhet” föreställs
sakna symbolerna för denna svenskhet – handlingskraft, ansvarstagande
och i förlängning sysselsättning. 

Ansvarstagande

Alla inte är språkbegåvade, vissa har stora grammatiska och uttalsproblem.
Uttalet är någon sorts … den första, första kontakten, första intrycket, an-
siktet, ger inträde, har man hyfsat uttal … det finns de som hävdar at hyfsat
uttal ger omedelbart inträde. (…) Det kan vara också svårt för en skåning i
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Identifiering och mångfald
Skolan ser sig själv som unik i sin förmåga att arbeta med integration (as-
similation) av elever till den svenska värdegrund. Fördelar med mångfald
uppfattas vara språkkunskaper. Identifiering med och sammanhållning
genom en kollektiv föreställning om demokrati, jämlikhet och ansvarsta-
gande, som exklusivt ”svenska” värderingar medför att arbetssökande
med utländsk bakgrund misstänks sakna värdegrund för identifieringen
och tillhörigheten med skolan. Kompetens i svenska språket används som
ett argument emot arbetssökande med utländsk bakgrund i olika sam-
manhang. Språket, religion och etnisk bakgrund kan användas som sym-
boler för ”fel” värderingar. Det finns ett antal lärare med utländsk bak-
grund och ett antal modersmålslärare på skolan. Modersmålslärarna har
rekryterats för sina språkkompetenser, och det är möjligt att det finns flera
fall där språkkompetenser har övervägt misstanken om fel värderingar
och gett inträde i organisationen. Det är också möjligt, med tanke på de
symboler som tolkas föreställa ”svenskhet”, att det kan förekomma en
rangordning mellan sökande med utländsk bakgrund. Utvecklingsmöjlig-
heter inom organisationen kan variera beroende på om assimilations-
praktiker riktas även mot ”avvikande” anställda. En annan fråga är huru-
vida en arbetstagare med utländsk bakgrund kan identifiera sig med Kom-
vux, och i vilken grad de kan dela assimilationsidéerna. 

En vidareutveckling av identitetsstudien kan vara att studera vilka nyan-
ser i identifieringen som förekommer på Komvuxskolan, och om det finns
alternativa identifieringssätt eller motstånd mot disciplinerande utbild-
ningspraktiker. Parallellt är det också intressant att fördjupa studien genom
att titta på en möjlig rangordning mellan arbetssökande i termer av
”svenskhet”, och hur anställda med utländsk bakgrund upplever sina ut-
vecklingsmöjligheter och samarbete inom t. ex. lärarlagen.  
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stämningen som observerades råda på skolan tyder på att sammanhåll-
ningen är dålig och att det finns ett missnöje med ledningen och organisa-
tionen bland personalen. En tolkning är att osäkerheten som råder på
skolan skapar ett behov av att mobilisera personalen kring gemensamma
värderingar och delade föreställningar om skolan. Ifall det stämmer, kan
intervjupersonernas utsagor tolkas som uttryck för de idéer som anses vara
representativa, neutrala och allmängiltiga för organisationen. 

Identifieringsprocessen i Komvux sker utifrån kärnföreställningen att
en gemensam värdegrund inom organisationen, där tre begrepp, ”ansvar-
tagande”, ”demokrati” och ”jämlikhet” är dominerande i det vardagliga
meningsskapandet och i identifieringen med organisationen. Identifierings-
processen sker i form av en mer eller mindre implicit jämförelse av skolan
med konkurrenten, elever, potentiella anställda och samhället. Skolans
identitet föreställs vara lik och representativ för det svenska samhället,
närmast en form av kvalitativ ”svenskhet”, och ställs i motsats till eleverna,
som får rollen av att representera ett ”icke-svenskt” kollektiv. Effekten av
denna retorik blir föreställningen om att potentiella medarbetare måste
först besitta skolans kärnvärderingar för att få tillträde och bedömas vara
kompetenta för att bedriva en för skolan representativ pedagogik. Svenska
språket används som en symbol för ”svenskhet”, där en uttalet föreställs
förmedla en värderingsmässig tillhörighet. 

Referenser till målgruppen används i informanternas dagliga själviden-
tifieringsprocess med det egna kollektivet, och med en föreställd ”svensk”
värderingskärna. Genom att tala om målgruppen i motsatsrelationen till
egen identitet, definierar informanterna sitt medlemskap och sin tillhörig-
het. Referenser till integration, till svenska språket eller de lågutbildades
behov leder till konstruktionen av en egen ”svensk” identitet, för att reto-
riskt markera sin tillhörighet i organisationen. Retoriken om skolans
identitet består av återkommande referenser till ett ”vi” som är aktivt, ly-
hört för elevernas behov och som är observant och aktivt arbetande emot
könsrelaterade trakasserier. De referenser som uppstår i självdifferentier-
ingsprocessen präglas däremot av assimilationsavsikter och ett discipline-
rande, autoritärt förhållningssätt till eleverna. 

Studien av Komvuxskolan visar hur organisationsidentiteten kan på-
verka etnisk mångfald i organisationer. Studien är begränsad i sin omfatt-
ning och möjligheten att ett utökat empiriskt material skulle kunna leda
till en mer nyanserad tolkning av skolans identitet kan inte uteslutas. An-
talet intervjuade personer är relativt litet, och skolans nuvarande situa-
tion, bl. a. omorganisering och ekonomiska svårigheter, kan innebära före-
komst av ytterligare fragmentering och gruppering bland personalen samt
en variation i identifieringssymboler. 
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Aktuellt för Komvux just nu

mångfald och etnicitet
– Vad som bedrivs på skolan 
– personalpolicy alt. Mångfaldsplaner
– service till elever – styrkor och utmaningar

intern organisation 
– yrkesgrupper
– arbetsrutiner

rekrytering och anställning:
– kompetenskrav och behörighetskrav vid anställning
– den ideala respektive den typiske medarbetare
– viktiga egenskaper och kompetenser i tjänstutövning/när används dessa
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