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Abstract 

This paper deals with the problem regarding the temporality of the future residence permits in relation 

to recruiters’ reflections on their recruitment process. The study is based on interviews with recruiters 

from two municipal organizations. The material from the interviews are analysed with a critical 

approach to neo-liberalism and with the help of theories about racialization processes, migration policy 

and discrimination on the labour market. Through this approach I show that the temporary residence 

permit has an impact on the possibility of the establishment in these organizations. The organizations’ 

formalized recruitment processes contribute to a structurally discriminatory recruitment process where 

discrimination is explained by what seems like rational explanations. The recruiters’ long-term 

perspective in the recruitment process is also showed as non-optimal when migrants’ subsistence are 

documented uncertain. Based on the Government's proposal, I show that the responsibility for the 

establishment of the labour market shifted to migrants while they are put in a vulnerable situation where 

the power of access to the labour market is still in the hands of employers. Based on previous research 

on structural discrimination of racialized individuals in the labour market, I show that the Government's 

justification for the entry of temporary residence permit is paradoxical. 
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Inledning 

Under 1990-talets flyktinginvandring gavs politiska förslag på tillfälliga uppehållstillstånd som skulle 

bidra till nyanländas vilja att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (Mattsson 2004, s 101). 

Förslaget kan ses gå i linje med tanken om den goda medborgaren i den liberala staten som 

kännetecknas av rationalitet och självständighet (Anderson 2013, s 3). Idag är tillfälliga 

uppehållstillstånd en överenskommelse mellan regeringen och den borgerliga oppositionen som en 

åtgärd för den ökade immigrationen till Sverige under hösten 2015. Från Sveriges ansvariga 

förvaltningar framfördes immigrationen innebära en hög belastning på tjänstemännen och en situation 

de inte kunde kontrollera. Insatserna, vilka bland annat innefattar ett förslag på införande av tillfälliga 

uppehållstillstånd, framhålls vara ”[…] nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska 

mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända” (Regeringen 2015). Med andra ord 

framförs åtgärderna bland annat genomföras för att öka möjligheten att etablera nyanlända migranter. 

I förslaget framgår även en möjlighet för de asylbeviljade att erhålla ett permanent uppehållstillstånd 

när treårsperioden med tillfälligt tillstånd löpt ut. Skälen för beviljat permanent uppehållstillstånd är 

om skyddsskäl kvarstår eller om den nyanlände kan uppvisa en taxerad inkomst som är skälig att leva 

på i Sverige (Regeringen 2015). Ett av skälen att erhålla ett permanent uppehållstillstånd är alltså om 

den nyanlände individen etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden och kan uppvisa en inkomst 

som är skälig att leva på. Villkoren för de nya uppehållstillstånden kan därmed ses förskjuta ansvaret 

för migrantens uppehälle i Sverige till den enskilde individen.  

 

Likt det ansvar som åläggs den enskilda migranten gällande uppehälle belyser forskning att 

arbetsmarknaden utvecklas mot att bli allt mer individualiserad. Som en följd av den individualiserade 

arbetsmarknaden blir ett meritokratiskt förhållningssätt, som uppfattas premiera den mest kompetenta 

ansökande, allt mer centralt vid rekrytering av personal (Neergaard 2006b, s 263). En 

rekryteringspraktik är däremot en social process som oftast kännetecknas av en asymmetrisk 

maktrelation (Neergaard 2006a, s 228). Denna asymmetriska maktrelation synliggörs i 

rekryteringssituationen där rekryteraren agerar som en så kallad gate-keeper där denne har makt över 

vem som anställs och inte (Kamali 2005, s 36). Till skillnad från den meritokratiska tanken om att 

arbetsmarknaden premierar den mest kompetenta individen visar forskning att arbetsmarknaden länge 

kännetecknats av en etnisk diskriminering som bland annat refereras till föreställningar om kulturell 

olikhet (Neergaard 2006b, s 265). Även statistik påvisar att andra faktorer än formella kompetenser 

påverkar nyanländas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden (Statistiska centralbyrån 2013). Den 
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påvisade diskriminerande arbetsmarknaden står därmed i motsättning till det meritokratiska 

förhållningssättet vid rekryteringsprocesser.  

 

Syfte och frågeställningar 

Regeringens motivering för de kommande tillfälliga uppehållstillstånden där individen åläggs ansvar 

för etablering på arbetsmarknaden kan ses paradoxal då forskning visar att samhälleliga strukturer 

begränsar möjligheten för migranter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Forskning 

gällande tillfälliga uppehållstillstånds inverkan på etablering på arbetsmarknaden är däremot något som 

saknas vilket gör att ämnet blir relevant att studera (Persson 2015). Uppsatsens syfte blir således att 

undersöka tillfälliga uppehållstillstånds inverkan på anställningsmöjligheten i organisationer utifrån 

rekryterares reflektioner kring deras rekryteringsprocess. Frågan som uppsatsen kommer att studera är 

därmed hur anställningsbarheten hos de migranter som får beviljade tillfälliga uppehållstillstånd 

förändras ur ett rekryterarperspektiv? Som en vägledning för att besvara syftet kommer uppsatsen att 

förhålla sig till följande frågeställningar: 

- Hur kan rekryterares syn på kvalifikationer påverka möjligheten för individer med tillfälliga 

uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden?  

- Vilka hinder avseende formella kvalifikationer kan uppstå vid rekrytering av nyanlända individer?   

- Vilka hinder avseende informella kvalifikationer kan uppstå vid rekrytering av nyanlända 

individer?  

 

Disposition 

Uppsatsen disponeras i fem kapitel där det första kapitlet, som precis behandlats, formulerar det 

problem och syfte som uppsatsen förhåller sig till. I det följande kapitlet kommer uppsatsen 

metodologiska utgångspunkter och etiska överväganden att presenteras. I det tredje kapitlet presenteras 

tidigare forskning inom forskningsfältet samt uppsatsens teoretiska ramverk vilken följs av en 

analysande del i uppsatsen fjärde kapitel. Här redogörs för uppsatsens huvudargument med hjälp av 

fem teman; den ”meritokratiska” organisationen, långsiktighet vid rekrytering, validering av 

utomeuropeiska utbildningar1, det svenska språket som barriär samt den kulturella förståelsen som 

barriär. I uppsatsens avlutande kapitel sammanfattas undersökningens resultat och diskuskuteras i 

förhållande till Regeringens motivering för införandet av de tillfälliga uppehållstillstånden.   

                                                 
1 I intervjuerna diskuterades utländska utbildningar men jag har valt att använda formuleringen utomeuropeiska utbildningar 

då det är min uppfattning att det var dessa utbildningar informanterna åsyftade. Utbildningar genomförda i västländer 

utanför Europa är dock ett undantag från begreppet. 
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Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metodologiska utgångspunkter presenteras och motiveras. 

Inledningsvis redogör jag för mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter vilket följs av en 

redogörelse för metodval. Vidare presenteras undersökningens urval och en kort presentation om 

deltagarna i undersökningen. Slutligen presenteras undersökningens praktiska genomförande där etiska 

överväganden som format undersökningen inkluderas.  

 

En kvalitativ undersökning 

Denna uppsats undersöker vilken inverkan tillfälliga uppehållstillstånd har för 

etableringsmöjligheterna i organisationer utifrån rekryterares reflektioner kring deras 

rekryteringsprocess. För att kunna fullfölja syftet söker jag en förståelse för rekryterares föreställningar 

gällande krav på formella och informella kvalifikationer i ett rekryteringssammanhang då de kan 

påverka etableringsmöjligheten för migranter tilldelade tillfälliga uppehållstillstånd. Intresset för 

rekryterares föreställningar grundar sig i ett ontologiskt ställningstagande om att världen bör ses som 

en social konstruktion. Människors upplevda sanning ska här förstås med grund i ett ständigt 

förändrande socialt samspel mellan individer (Bryman 2011, s 37). Med detta konstruktivistiska 

ställningstagande lämpar sig en tolkande ansats och ett kvalitativt tillvägagångssätt då en tolkande 

undersökning ger utrymme för en syn om världen som socialt konstruerad (Bryman 2011, s 40-41). 

Grundantagandet i en tolkande ansats är ett hänsynstagande till skillnader mellan människor och en 

strävan för förståelse om den subjektiva innebörden av en social företeelse (Bryman 2011, s 32). I 

förhållande till den konstruktivistiska synen på världen är feministisk metodologi kritiskt till den för 

givet tagna kunskapen (Ramazanoglu & Holland 2002, s 39). Här framhålls även en ödmjukhet inför 

den kunskap som skapas då den visar ett av många sätt att förstå världen på och således inte är auktoritär 

(Ramazanoglu & Holland 2002, s 10). I denna uppsats kommer det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet visas genom att de hinder informanterna presenterar kan ses konstruerade i de system 

de är verksamma inom. Det tolkande angreppssättet kommer vidare synas genom att informanternas 

resonemang sätts i teoretiska sammanhang efter en tolkning av mig som författare.  

 

En reflexiv insamlings- och analysmetod 

Med en feministisk metodologi och ett tolkande angreppssätt lämpade sig även en reflexiv ansats vid 

insamlingen av datan samt vid analysen av denna. Kärnan i en reflexiv ansats är enligt Ramazanoglu 

och Holland (2002, s 118) att uppmärksamma makten och maktutövandet i undersökningen. 
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Reflektionen kring maktrelationen var således central vid materialinsamlingen som i denna 

undersökning utgjordes av intervjuer. De reflexiva intervjuerna i denna undersökning var av kvalitativ 

art där utgångspunkten var att förstå den intervjuades tankar, känslor, erfarenheter och föreställningar. 

Genom kvalitativa intervjuer och det djupa samtal som fördes i dessa kan vi få en förståelse för hur 

den sociala verkligheten ser ut (Trost 2010, s 43-44).  En insikt kring intervjupersonernas förståelse för 

rekryteringsprocessen är en förutsättning för att kunna förstå vilken inverkan som tillfälliga 

uppehållstillstånd har för etableringsmöjligheterna i organisationerna. Med grund i min begränsade 

erfarenhet av forskningsintervjuer valde jag att använda mig av en semistrukturerad variant på de 

kvalitativa intervjuerna för att möjliggöra ett så fruktfullt material som möjligt. De semistrukturerade 

intervjuerna kännetecknas av att de följer en intervjuguide med förhållandevis specifika teman som på 

förhand är bestämda men där intervjupersonen har stor frihet i besvarandet (Bryman 2011, s 415). När 

teman var på förhand bestämda kände jag mig mer säker i min roll som intervjuare samt mer säker på 

att intervjuerna skulle bli av kvalitativ art som gjorde det möjligt att analysera de. När intervjuer 

analyseras framhåller Thomsson (2010) att en reflexiv ansats både är systematisk och osystematisk. 

Det måste finnas en möjlighet över att reflektera kring det som dyker upp under intervjuernas gång 

men där själva analysen av datan dock ska göras mer systematiskt. När datan bearbetas framhävs att 

en reflexion görs vid två olika tillfällen. Reflexionen synliggörs både när texten bearbetas och sorteras 

i den textnära analysen samt när resultatet reflekteras över där resultatet bör ställas mot annan kunskap 

(s 144-145).  

 

Studiens urval 

Urvalet i denna undersökning utgörs av personer som på något sätt har inflytande över 

anställningsprocessen i deras organisation. Denna avgränsning ska förstås med grund i att det är dessa 

individer som har makt över att tolka vilken arbetskraft arbetsplatsen är i behov av och därmed makt 

över vem som anställs. Kvalitativa intervjuer med individer från denna urvalsgrupp kan således hjälpa 

oss att förstå vilken inverkan tillfälliga uppehållstillstånd har för etableringsmöjligheterna i dessa 

organisationer. Vidare är deltagarna i undersökningen verksamma inom kommunala organisationer. 

Den kommunala organisationen har ett ansvar för integrationen av nyanlända, däribland etablering på 

arbetsmarknaden, vilket gör det intressant att undersöka huruvida anställningsmöjligheten i dessa 

organisationer påverkas av tillfälliga uppehållstillstånd. Därmed blir det relevant att intervjua dessa 

individer för att fullfölja undersökningens syfte.  
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Till antalet har sju stycken 25-60 minuter långa intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer utgör 

grunden för den analys som presenteras men endast fem intervjuer har transkriberats och citerats i 

denna uppsats med anledning av undersökningens begränsade tidsram. Den ena intervjun som valdes 

bort gjordes med anledning av den inte uppnådde en tillräckligt bra kvalitet. Min upplevelse var att 

informanten inte var bekväm i intervjusituationen vilket resulterade i att det inte blev ett önskvärt djup 

i samtalet och att jag således inte kunde få en förståelse för personens tankar, känslor, erfarenheter och 

föreställningar. Den andra intervjun som sorterades ut gjorde med grund i att min upplevelse av denna 

intervju var att den innehållsmässigt var lik en av de andra intervjuerna som transkriberades och valdes 

därmed bort för att försöka öka variationen i de intervjuer som transkriberades och citerades. Att sortera 

ut den sista intervjun var ett svårt val och kan göra att vital information för analysen går förlorad. Med 

facit i hand vet jag idag att tiden som det skulle ta att transkribera intervjun hade funnits. Däremot 

upplevde jag vid tillfället när transkriberingen skulle ske att undersökningens tidsram begränsade min 

möjlighet att inkludera denna. Trots att intervjuerna över lag skilde sig åt i innehåll upplevde jag ändå 

med de utvalda fem intervjuerna en innehållsmässig mättnad då jag med detta material kunde se 

mönster som gav mig en grund för den kommande analysen.  

 

För att nå deltagarna till undersökningen använde jag mig av ett så kallat målinriktat urval. Rent konkret 

kontaktades HR-avdelningar i olika kommuner med en presentation av undersökningen där min 

urvalsformulering även var inkluderad. Ett antal personer som kontaktades gav mig vidare uppgifter 

till personer som kunde vara av intresse för min studie. När kontakten med dessa personer togs gavs 

samma information, om undersökningen samt urval, där de själva fick möjlighet att bestämma huruvida 

de var i en sådan position i kommunen som jag eftersökte. Sökandet efter informanter resulterade i sju 

deltagare från två kommuner med olika storlek. Intervjupersonerna har varierade uppgifter där de bland 

annat arbetar med HR-frågor, som chefer inom sitt område eller med ett ansvar att underlätta för arbete 

i dess kommun. På så sätt kan mitt tillvägagångssätt gällande urval ses vara målinriktat då jag aktivt 

sökte personer som var relevanta för den undersökning som skulle genomföras, vilket Bryman (2011, 

s 434) framhåller centralt vid detta urval. Vid detta tillvägagångssätt för att nå intervjupersoner kan det 

tänkas att individer, som inte anser frågan intressant eller viktig, avstår från att delta i undersökningen. 

Trots det eventuella bortfall och undersökningens få antal deltagande kan resultatet ge oss en större 

förståelse för och indikera på, med hjälp av tidigare forskning, de sociala strukturer som personer med 

tillfälliga uppehållstillstånd möter i kommunala organisationer. 
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Studiens genomförande och etiska överväganden 

I förarbetet inför intervjuerna formulerades en intervjuguide som fungerade som en vägledning under 

intervjuerna (se Bilaga 1). Temana utformades med grund i vad som statistiskt visats påverka 

sysselsättningsgraden hos utrikes födda, samt tidigare forskning kring diskriminering av rasifierade 

individer på arbetsmarknaden. Frågorna i intervjuguiden formulerades vidare på ett sätt så att jag i 

dessa inte skulle reproducera en stereotyp bild av individer med tillfälliga uppehållstillstånd och på så 

sätt ställa ledande frågor. Ungefär en vecka före intervjuns genomförande skickades det samtyckesbrev 

som uppfyller Vetenskapsrådets (2002) krav gällande information, konfidencialitet och nyttjande, ut 

(se Bilaga 2). Mitt val av att skicka ut samtyckesbrevet i förväg var dels av kvalitetsskäl, att den 

intervjuade ska kunna förbereda sig inför intervjun och fundera kring intervjuns områden på förhand. 

Dels ville jag av etiska skäl att informationen kring intervjuernas områden skulle nå intervjupersonerna 

då innehållet, så som rasism, kunde upplevas känsligt. När samtyckesbrevet skickades ut på förhand 

fick intervjupersonerna möjlighet att i lugn och ro ytterligare en gång tänka över sitt deltagande i 

studien. 

 

Väl i intervjun informerades informanten muntligt om innehållet i samtyckesbrevet för att sedan 

inhämta ett samtycke om deltagande i undersökningen. Intervjuerna spelades in samtidigt som jag förde 

anteckningar för att lättare kunna ställa följdfrågor. Maktrelationen mellan mig och informanterna 

upplevdes från min sida unik vid varje intervjutillfälle. Min reflektion kring de varierande känslorna i 

rummet är att vanan för att intervjua och bli intervjuad i en undersökningssituation kan få en inverkan. 

Å ena sidan blev jag efter hand mer och mer bekväm i min roll som intervjuare vilket gjorde en 

maktrelation mer påtaglig bland de första intervjuerna då jag var mer osäker i min roll. Å andra sidan 

upplevde jag en variation vid intervjuerna kring intervjupersonerna rädsla för att säga ”fel sak” och på 

så sätt var obekväma. När en informant kändes obekväm i samtalet upplevdes en osäkerhet som jag 

sökte balansera för att försöka få informanten bekväm i det samtal som fördes. Min upplevelse av 

intervjuerna var således att varje intervjutillfälle hade en unik maktrelation som fick hanteras där och 

då.  

 

När en intervju var genomförd skrev jag ner mina sammanfattande tankar och intryck från det gångna 

samtalet. Här formulerades även ”buzzwords” vilka var teman som jag upplevde återkom frekvent i 

samtalet och som kunde tänkas bli teman i uppsatsen. Här fanns exempelvis ord som 

lönsamhetsperspektiv, meritokrati och stress. När intervjuerna var utskrivna lästes dessa igenom och 

citat som kunde vara till användning i uppsatsen sorterades ut. Här formulerades en kommentar om 
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kontexten som citaten hämtades ur för att på så sätt göra en textnära analys av intervjuerna. När citaten 

analyserats kodades de första utkastet till uppsatsens teman; meritokratier, validering av 

utomeuropeiska utbildningar, långsiktighet, lönsamhetsdiskursen samt anställningsbarhet. Vid en 

andra kodning framträdde däremot kategorierna; den ”meritokratiska” organisationen, långsiktighet 

vid rekryteringen, validering av utomeuropeiska utbildningar, det svenska språket som barriär samt 

den kulturella förståelsen som barriär, vilket utgör uppsatsens nuvarande teman. Genom analysens 

gång har ett övervägande kring vilka egenskaper som tillskrivs individer med tillfälliga 

uppehållstillstånd gjorts. Här ses endast en faktor som central för uppsatsens argument, nämligen den 

tillfällighet som finns i uppehållstillståndens utformande. Det ska tydliggöras att denna tillfällighet inte 

är en egenskap hos individerna utan hos uppehållstillståndet individerna är tilldelade vilka likväl kan 

ändras om vissa villkor är uppfyllda. Vidare har jag sökt att ge en så rättvis och nyanserad bild av 

materialet som möjligt. Det ska ändå framhållas att analysen görs med stöd i vetenskapliga teorier 

vilket gör att tolkningarna av de citat som är utplockade ur materialet har sin grund i vetenskapen. Den 

nya kunskap som denna uppsats presenterar ska därmed ses med bakgrund i dessa överväganden.  
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Teori 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att presentera den tidigare forskning som gjorts inom det 

forskningsfält uppsatsen behandlar. Därpå kommer det teoretiska ramverk som den kommande 

analysen grundar sig i att redogöras för. Det teoretiska ramverket inleds med en diskussion kring 

rasifieringprocesser och migrationspolitik samt hur dessa samverkar. Därpå presenteras teorier kring 

diskriminering på arbetsmarknaden med utgångspunkt i rasifieringsprocesser och i ett förhållande till 

migrationspolitik. 

 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att arbetsmarknaden utvecklats till allt mer individualiserad. I linje med detta 

visar Hertzberg (2006, s 179) att marginalisering på arbetsmarknaden görs till en personlig 

angelägenhet. Istället för att styra individer till arbeten som de kvalificerar sig för framhålls 

arbetsmarknadspolitiken fokusera på att hålla individer aktiva och ”anställningsbara” för 

arbetsmarknadens lägst betalande (Schierup 2006, s 52). Från arbetsgivarnas perspektiv visas allt oftare 

ett meritokratiskt förhållningssätt till rekrytering vara centralt. Ett meritokratiskt förhållningssätt vid 

rekrytering ska idealt innebära att den mest meriterade anställs och förklaras ofta utifrån ett 

produktivitetsperspektiv eller ett kompetensperspektiv. Produktivitetsperspektivet innebär att en 

arbetsgivare anställer den som utgör största nyttan för lägst möjliga pris medan kompetensperspektivet 

utgår från att den med bäst kvalifikationer är den mest kompetenta för tjänsten. Oavsett vilken 

förklaringsmodell som arbetsgivare förhåller sig till så framhålls det finnas en samstämmighet hos 

arbetsgivare kring ett idealt objektivt utfall vid en meritokratisk rekrytering (Neergaard 2006b, s 263). 

Det meritokratiska förhållningssättet vid rekrytering har alltså i tidigare forskning visats uppfattas av 

arbetsgivare innebära att det främjar den organisatoriska nyttan och bidrar till en objektiv bedömning 

av kvalifikationer. de los Reyes (2000) visar däremot att effektivitet i organisationer har kommit att 

associerats med homogenitet vad gäller etnicitet där professionell kompetens värderas utefter 

”svenskhet” som kvalitetsfaktor. Här visas att de teorier som finns om glastak, glasväggar och brist på 

nätverk gällande kön även kan appliceras på migranters situation på arbetsmarknaden (s 260-261). 

Feministisk forskning är även kritisk till den universella tanken om objektiva bedömningar av 

kvalifikationer då organisationers processer bidrar till en könsmässig segregering och underordning av 

kvinnor (Acker 2011; Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011). Även Neergaard (2006b) är kritisk 

till synen om objektiva bedömningar vid rekrytering och menar att formella kvalifikationer inte är den 

uteslutande faktorn vid rekrytering då bedömningarna av kvalifikationerna i processen påverkar 
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rekryteringens resultat (s 264). Rekryterare framhålls här inte kunna vara objektiva i sina bedömningar 

av kompetenser då rekrytering är en social process och influeras av den sociala interaktionen 

(Neergaard 2006a, s 228). Rekryterares avgörande roll i rekryteringsprocessen kan synliggöras genom 

den maktrelation som finns inbäddad i en rekryteringssituation där rekryteraren fungerar som en så 

kallad gate-keeper och har makt över vem som anställs (Kamali 2005, s 36). Med bakgrund i den 

maktrelation, samt subjektiviteten som finns i en rekryteringsprocess finns därmed en öppning för 

diskriminerande praktiker i en organisation med ett uttalat meritokratiskt förhållningssätt till 

rekrytering. För att underbygga resonemanget visar Knocke och Hertzberg (2000) i en tidigare 

undersökning om arbetsgivares resonemang kring att anställa ungdomar med utländsk bakgrund att 

informella kvalifikationer påverkar attraktiviteten av den arbetssökande. Dessa informella 

kvalifikationer framhålls kunna vara vad som helst utifrån den enskilde arbetsgivarens preferenser men 

där social kompetens särskilt framhålls vara av stor vikt (s 135). Möjligheten att i praktiken genomföra 

en meritokratisk rekrytering kan därmed ifrågasättas. När stereotypa föreställningar har utrymme för 

utlopp möjliggörs ett osynliggörande av diskriminerande praktiker i organisationer som på ytan säger 

sig agera meritokratiskt. Rekryterare kan således motivera ett bortval av en sökande med en hänvisning 

till en meritokratisk grundad bedömning men där stereotypa föreställningar visats kunna vara grund 

för bedömningen av en sökandes kompetens.  

 

Den problematik som tidigare forskning visat gällande ett meritokratiskt förhållningssätt är 

grundläggande för denna uppsats då problematiken behandlas i ett förhållande till införandet av 

tillfälliga uppehållstillstånd. Etablering på arbetsmarknaden i förhållande till Storbritanniens 

arbetsuppehållstillstånd är något som Anderson (2013, s 86) har behandlat i en tidigare undersökning 

där uppehållstillståndens utformande visats påverka möjligheten för integration vilket jag återkommer 

till i de kommande avsnitten. 

 

Rasifieringsprocesser och migrationspolitik 

Med grund i en genusvetenskaplig disciplin har denna uppsats ett kritiskt förhållningssätt till 

samhällssystemet som bygger på en hierarkisering och kategorisering av människor vilket skapar och 

reproducerar maktrelationer. Ett postkolonialt perspektiv som kan anläggas inom genusvetenskaplig 

forskning kan även ses genomsyra denna uppsats då en förståelse av etnicitet som ett postkolonialt 

maktförhållande är centralt för att förstå diskriminerande praktiker. För att kunna analysera 

uppkomsten av diskriminerande praktiker behövs alltså en förståelse för bakomliggande samhälleliga 

strukturer anskaffas. Skapandet av ”de Andra” innebär en process där maktinnehavande individer och 
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grupper skapar binära kategorier, ett ”vi och dem”, som i sin tur rättfärdigar en ojämlik behandling av 

olika grupper (Elassi 2015, s 556). I ett historiskt perspektiv kan vi se hur dåtidens rasbiologi var 

kopplat till en förståelse om en mänsklig biologisk skillnad (Neergaard 2014, s 58). Det historiska arvet 

gör att många idag förnekar förekomsten av rasism på dagens arbetsmarknad. Mattsson (2004) menar 

däremot att utgångspunkten idag, till skillnad från historiens biologiskt betingade rasism, är ett 

kulturellt betingat konstruerande av ”de Andra”. Däremot framhålls att det även idag går att tala om 

rasism då dessa konstruktioner av ”de Andra” grundar sig i en gemensam tanke om en essentiell 

skillnad mellan människor som tillhör olika sociala kategorier (s 113). Denna kategorisering av olika 

konstruerade grupper är inte alltid direkt synlig utan kan ta sig uttryck i strukturellt diskriminerande 

praktiker. Strukturell diskriminering menar Martinsson (2006) ska förstås som en ”institutionalisering 

alternativt som en återkommande effekt av hierarkiserande och exkluderande normer och 

föreställningar” (s 146). Med institutionalisering menas att diskrimineringen bland annat finns 

inbäddad i lagar, regler på arbetsmarknaden och i myndighetsutövning men att det samtidigt inte bör 

ses som någon fast företeelse utan något som ständigt måste legitimeras av normativa processer (Ibid.). 

Denna processuella förståelse av rasism kommer i uppsatsen att benämnas rasifiering för att synliggöra 

den maktrelation som Miles & Brown (2003, s 101) visar finns inbäddad i konstruerandet av ett 

biologiskt ”Andra” och därmed även i diskriminerande praktiker. Förståelsen för rasifiering är således 

i denna uppsats att den är strukturell, det vill säga, som Mulinari (2006, s 270) menar, att 

kategoriseringen av invandrare och svensk är något som ständigt måste definieras, neutraliseras och 

vidmakthållas i vardagen då det inte bygger på några essentiella skillnader.  

 

I förhållande till de tillfälliga uppehållstillstånden som uppsatsen behandlar behövs även 

rasifieringsprocessers förhållande till migrationspolitik och gränskontroller redogöras för. Miles och 

Brown (2003, s 137) menar att sambandet mellan rasism och migration är påtagligt då rasifierade 

individer i Europa oftast är individer som har en migrationshistoria. Förhållandet kan ses med grund i 

att moderna stater porträtterar sig själva som att det inom nationsgränserna finns en gemensam 

värdegrund (Anderson 2013, s 2). Denna värdegrund framställs skapas av människor som delar samma 

ideal och mönster av beteende som bland annat präglas av etnicitet, språk, kultur och religion. Som en 

följd av denna tanke framhålls migrationskontroller innebära ett skydd från utomstående som inte delar 

dessa värderingar (Anderson 2013, s 3). Migrationskontrollerna framställs här som neutrala 

sorteringsmekanismer men som Anderson (2013, s 70) framhåller måste kritiseras då de skapar 

handling och processer samt producerar en viss typ av relationer. De relationer som 

migrationskontroller skapar menar jag kan innebära en exotifiering av migranter. de los Reyes (2000) 
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menar här att migranter i det dagliga framställs vara kollektiva bärare av en kultur som är vitt skild från 

den svenska. Som en konsekvens av exotifieringen framställs migranter som en homogen grupp som 

skapar en polarisering mellan migranter och ”etniskt svenska” personer, trots att det är väl känt att 

migranter är en heterogen grupp vad exempelvis gäller kön, utbildning och religion (s 259). 

Migrationspolitiken kan därmed ses samspela med rasifieringsprocesser som tidigare presenterats.  

 

Diskriminering på arbetsmarknaden 

När vi nu skaffat oss kunskap kring hur rasifieringsprocesser och migrationspolitik samspelar behövs 

även ett ramverk för hur diskriminering på arbetsmarknaden kan förstås. Med en marxistfeministisk 

utgångspunkt förklaras sociala relationer, som exempelvis underordning av kvinnor och rasifierade 

individer, sammanhängande med det ekonomiska systemet (Wahl et al. 2011, s 69). I den kapitalistiska 

ekonomin organiseras arbetet utifrån en ojämn relation mellan de som utför arbetet och de som 

tillvaratar vinsterna (Mulinari & Selberg 2011, s 19). Kapitalism reproducerar på så sätt en klassrelation 

mellan människor där klasskillnader upplevs legitima i det system de verkar i (Acker 2011, s 50). 

Begreppet nyliberalism har den senaste tiden tillskrivits en förklarande kraft för förståelsen av de 

ekonomiska maktstrukturerna (Sjöstedt Landén 2016, s 33). I det nyliberala idealet finns en 

grundläggande normativ tanke om individens fria val på en fri marknad där statens roll är att finnas till 

för marknaden och inte för medborgarna. Utbredningen av nyliberalism över Sverige har medfört 

processer som skapar kategoriseringar utifrån bland annat kön och etnicitet genom en växande 

ojämlikhet och diskurser om olikhet (Fahlgren, Mulinari & Sjöstedt Landén 2016, s 8-9). Den 

marknadsliberala tanken menar Mattsson (2004, s 104) vidare innebär att inflytandet över 

arbetsmarknaden i största möjliga mån ska överlämnas till dess parter. I det marknadsliberala 

perspektivet framhålls att marknaden är den bästa integrationsplanen vilket speglar en syn om att 

arbetsmarknaden är ”färgblind” och neutral vad gäller människors etnicitet (Mattsson 2004, s 106). 

Som en motsättning till synen om denna färgblindhet framhålls dock en ekonomisk diskurs kring 

arbetet för att främja mångfald i organisationer. de los Reyes (2000, s 257) menar att vi idag motiverar 

ett arbete för ökad mångfald i personalstyrkan med en ökad konkurrenskraft för organisationen på 

arbetsmarknaden och således organisationens lönsamhet. I denna diskurs kan vi alltså se att 

mångfaldsarbetet är accepterat om det är ekonomiskt lönsamt för organisationerna att arbeta med det. 

Samtidigt befäster diskursen stereotypa kategoriseringar av individer genom tilldelande av specifika 

egenskaper som bidrar till organisationens lönsamhet.  
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Migrationskontrollerna, som tidigare visades ha ett förhållande till rasifieringsprocesser, får i 

förlängningen även konsekvenser för möjligheten till deltagande på den svenska arbetsmarknaden då 

rasifieringsprocesser även kan synliggöras där. Detta förhållande framhåller även Anderson (2013, s 

91) som menar att arbetsmarknaden och migrationspolitiken ömsesidigt formar varandra. Vad gäller 

rasifieringsprocesser på arbetsmarknaden menar Mattsson och Lindberg (2004) att det finns en 

sortering som i stort speglar sättet vi tänker på och de kategoriseringar vi dagligen gör. Här framhålls 

att de personer som ses annorlunda har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och få ett arbete som 

motsvarar deras kvalifikationer (s 7-8). Även de los Reyes (2006, s 17) framhåller att personer som 

avviker från idealbilden av en arbetare riskerar att exkluderas eller sättas i underordning men att 

arbetsgivarnas val av personal speglar kundernas önskemål och krav. Med grund i en kunskap om att 

kategoriseringar påverkar anställningsmöjligheten där migrantstatus visats vara en faktor för 

kategorisering kan vi förstå Anderson (2013) som menar att uppehållstillståndens utformande påverkar 

möjligheten att anställas. Här framhålls att uppehållstillståndens formulerande gällande vistelsetid har 

en inverkan på möjligheten för etablering. När det finns en väg till permanent uppehälle framhålls det 

vara lättare att integrera migranter till arbete vilket innebär att integrationsmöjligheten även påverkas 

av immigrationskontroller (s 86).  

 

I teorin råder en oenighet om orsaken till diskriminering där det finns förklaringar utifrån både 

strukturella och individuella faktorer. De individuella förklaringsteorierna kring diskriminering är 

framför allt två till antalet: preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. 

Preferensdiskriminering, som Becker (i Behtoui 2006) teoretiserat, innebär en förklaring om att 

arbetsgivare handlar utifrån sina egna preferenser och är i sig själva benägna att diskriminera 

minoritetsgrupper. Det framhålls i praktiken innebära bland annat underordnande av arbetsuppgifter 

och en lägre lönesättning för rasifierade individer. Den statistiska diskriminering, som teoretiserats av 

Pelps (i Behtoui 2006), innebär däremot att förställningar om egenskaper hos personer baserat på det 

observerbara leder till en bedömning av denne persons förmåga till produktivitet och till en 

diskriminering på grund av exempelvis namn eller ålder (s 138-139). I linje med den statistiska 

diskrimineringen menar Mattsson (2004) att det finns en kompetensbristdiskurs om rasifierade 

individer på arbetsmarknaden. Genom en tanke om brister hos rasifierade individer med hänvisning till 

en frånvaro av ”svenskhet” kan kompetensbristdiskursen ses som en rasifierad tankemodell. Denna 

diskurs leder till att den etniska diskriminering på arbetsmarknaden framställs som neutral då 

arbetslösheten blir en naturlig följd av brist på kompetens och produktivitet (s 110-111). Således kan 

kompetensbristdiskursen ses som en strukturellt diskriminerande diskurs där diskriminerande praktiker 
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neutraliseras av till synes rationella förklaringar. I förhållande till uppfattningen om rasifierade 

individers frånvaro av ”svenskhet” framhåller de los Reyes (2000, s 260-261) att det även finns en 

tanke kring en rangordning inom den sociala kategorin ”migranter” där migranter rangordnas utifrån 

en kulturell närhet till den svenska kulturen. Kulturens betydelse för anställning visar även Osman 

(2006, s 228) som talar om kulturbristparadigmet vilket innebär i likhet med kompetensbristdiskursen 

att en avsaknad av kulturell kompetens är anledningen till att rasifierade individer marginaliseras på 

arbetsmarknaden. Vidare menar Osman (2006, s 230) att skapandet av ”den Andre” förflyttar fokus 

från arbetsmarknadens institutionella diskriminerande praktiker till migranters skyldighet och förmåga 

att assimilera sig. Den marknadsliberala tanken om ett personligt ansvar för att vara anställningsbar 

kan därmed även ses förskjuta ett ansvar till migranter att anpassa sig till svenska förhållanden. Vid 

sidan om kulturbristparadigmet framhåller Osman (2006) ytterligare ett paradigm vilket han kallar 

språkbristparadigmet. Språkbristparadigmet innebär likt kulturbristparadigmet att den kunskap som 

rasifierade individer besitter osynliggörs. I språkbristparadigmet grundar sig denna kompetensbrist 

dock av uppfattade otillräckliga språkliga kunskaper, där kraven ofta inte står i relation till behovet av 

språklig kunskap (s 223). Ansvaret för marginaliseringen på arbetsmarknaden kan även här ses åläggas 

individen vilket i sin tur osynliggör en strukturell diskriminering. Individuella och strukturella 

förklaringsmodeller till diskriminering kan därmed hjälpa oss att förstå hur diskriminering av 

rasifierade individer legitimeras av ekonomiska och till synes rationella förklaringar.  
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Analys 

I uppsatsen analyserande del kommer jag argumentera för att organisationer som vill motverka 

godtycklig diskriminering med en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt till rekrytering istället 

bidrar till en strukturell diskriminering. Den strukturella diskrimineringen synliggörs genom en 

problematik med långsiktighet vid rekrytering, validering av utomeuropeiska utbildningar, det svenska 

språket som barriär samt den kulturella förståelsen som barriär. Problematiken i dessa teman visar jag 

vidare få en inverkan för migranter med tillfälliga uppehållstillstånd att etablera sig i dessa 

organisationer.  

 

Den ”meritokratiska” organisationen 

Genomgående bland informanterna framhölls en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt till 

nyanställningar. Som ett exempel formulerades denna strävan 

[…] alltså ingenting av kön, ursprung, någonting ska liksom styra det, utan det är kompetensen […] (i1 2016). 

Ett meritokratiskt förhållningssätt till rekrytering uppfattas alltså minska godtyckliga bedömningar i en 

rekryteringssituation. Likt detta resonemang visar forskning kring rekryteringsprocesser att 

förekomsten av diskriminering reduceras genom formalisering. Då en redogörelse för processens 

tillvägagångssätt lättare kan göras framhålls även formaliseringen göra det enklare att visa på vilket 

sätt beslut är tagna. Däremot innebär en formalisering av rekryteringsprocessen inte att diskriminering 

automatiskt försvinner (Neergaard 2006a, s 242). Till skillnad från informanternas anti-

diskrimineringsperspektiv som förklaring för strävan efter det meritokratiska förhållningssättet 

framhåller Neergaard (2006b, s 263) att ett meritokratiskt förhållningssätt oftast motiveras utifrån ett 

produktivitets- eller kompetensperspektiv. Dessa förklaringar kunde även framträda hos en del av 

informanterna men där reduceringen av risken att utöva diskriminerande praktiker vid rekrytering var 

den dominerande förklaringen hos informanterna. Samtliga förklaringar kan ses logiska utifrån 

informanternas perspektiv då de måste förhålla sig till diskrimineringslagstiftningen och till det system 

de verkar i som utkräver produktivitet vilket kompetens framställs premiera. Genom att motivera ett 

meritokratiskt förhållningssätt med en minskad risk för diskriminerande praktiker synliggörs dock en 

syn på diskriminering som en individuell praktik vilket sker isolerat från sociala strukturer. Att 

diskriminering sker genom individuella handlingar är å ena sidan ett sant antagande. Å andra sidan 

försvinner inte, som tidigare indikerats, individuella diskriminerande praktiker genom formaliserade 

rekryteringsprocesser vilket tyder på en strukturell inverkan i dessa processer. I förhållande till en 

strukturell inverkan i rekryteringsprocessen framhåller Neergaard (2006a, s 228) att rekrytering är en 
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social process där bedömningen av formella kvalifikationer därför aldrig kan göras annat än subjektivt. 

Feministisk forskning har likt detta resonemang visat att kompetens tolkas och bedöms på ett subjektivt 

sätt vilket marginaliserar kvinnor på arbetsmarknaden (Acker 2011, s 46). Då de formella 

kvalifikationerna inte kan bedömas objektivt i en rekryteringsprocess möjliggörs ett inflytande av 

stereotypa föreställningar vilket även kan påverka bedömningen av rasifierade individers 

kvalifikationer. Genom att formella krav framställs styra rekryteringsprocessen upplevs 

diskrimineringen att reduceras. Däremot bidrar en meritokratisk fasad till att en diskriminerande 

praktik osynliggörs eller kan förklaras av till synes rationella beslut. När diskriminerande praktiker 

osynliggörs eller ses naturliga menar jag att organisationerna möjliggör en strukturell diskriminering i 

de fall diskriminering förekommer.  

 

Likt den strukturella diskrimineringen som möjliggörs i organisationerna menar Kamali (2005) att 

diskrimineringen i Sverige har institutionaliserats. Diskrimineringen ses numera som vardaglig och 

uppmärksammas inte eftersom organisationer har många policys för att motverka det (s 58). Kamali 

(2005, s 32) framhåller att den strukturella diskrimineringen ofta inte är avsiktlig eller 

uppmärksammas. Det blir därför viktigt att belysa att intervjupersonerna säkerligen upplever det 

meritokratiska förhållningssätt som en effektiv strategi mot diskriminerande handling. Trots det borde 

komplexiteten i en strävan efter en meritokratisk rekrytering ändå belysas med stöd i Kamalis (2005) 

resonemang om en institutionellt diskriminerande praktik. En informant uppmärksammade den 

institutionella diskrimineringen vid ett resonemang kring att arbeta för att öka mångfalden i 

personalstyrkan och samtidigt rekrytera utefter kompetens 

[…] menar vi att vi ska göra avsteg eller inte det har vi ju inte bestämt men så länge man inte bestämmer 

sådant så är det ju inte så lätt heller att göra förändringar sen det finns ju en risk förstås att vi inte värdesätter 

kompetens till exempel från en person med utländsk bakgrund men det är också någonting med det där alltså 

måste det vara lika hela tiden? Eller ska man kanske ibland bestämma sig för att man gör man gör en 

prioritering och hur gör man det såklart, om man verkligen vill ha en förändring (i4 2016)? 

Det avsteg som framhålls gäller ett avsteg från strävan efter det meritokratiska förhållningssättet där 

informanten ifrågasätter om ”det måste vara lika hela tiden” vilket bör förstås i förhållande till det 

antidiskrimineringsperspektiv som informanterna motiverade ett meritokratiskt förhållningssätt med. 

Här framhålls att en eventuell prioritering att rekrytera för mångfald måste göras och därmed tillfälligt 

åsidosätta formella kompetenser ”om man verkligen vill ha en förändring” med en ökad mångfald i 

organisationen. I sig är det inte så underligt att det finns en policy som säger att organisationen ska 

arbeta för ökad mångfald samtidigt som det finns en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt 

som antas motverka diskriminerande handlingar då den till synes bäst lämpade personen anställs. Det 
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denna informant indikerar på är däremot att en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt 

tillsammans med en policy för ökad mångfald inte är kompatibelt. De formella krav som ett 

meritokratiskt förhållningssätt optimalt ska prioritera indikerar därmed på en exkludering av rasifierade 

individer att anställas i dessa organisationer. På så sätt indikerar informanten att ett avstånd från det 

meritokratiska förhållningssättet måste tas för att policyns målsättning ska ha en möjlighet att 

förverkligas. Kamalis (2005) resonemang kan på så sätt bekräftas då organisationen trots 

ansträngningar om minskad diskriminering genom formulerande av en policy, ändå har en inneboende 

diskriminerande praktik som gör att policyns målsättning inte är möjlig att förverkliga.   

 

Ett meritokratiskt förhållningssätt vid rekrytering upplevs av informanterna vara en strategi för att 

minska diskriminerande praktiker. Jag har däremot visat att en strävan efter ett meritokratiskt 

förhållningssätt till rekrytering möjliggör en strukturell diskriminering av rasifierade individer. Trots 

att kommunerna har policys för att arbeta med att öka mångfalden i organisationerna upplevs en strävan 

efter ett meritokratiskt förhållningssätt inte vara kompatibelt med denna policy. Det indikerar även på 

att diskrimineringen i organisationerna är institutionaliserade.  

 

Långsiktighet vid rekrytering  

Vid generella diskussioner kring rekrytering av personal framhöll informanterna ett långsiktigt 

perspektiv av olika anledningar 

Jag vill att det ska bli en kontinuitet i arbetet och ska du börja med ett förändringsarbete och det ska bli 

gediget så går det ju inte att ha massa olika människor det är ju resurskrävande framför allt att ha nya anställda 

hela tiden, du ska introducera den till arbetsplatsen och det kräver ju energi från all personal när en ny i 

arbetsgruppen ska introduceras.  Sen ska den personen, vad ska man säga, färga av sig på resten av gruppen. 

Alltså komma med det som den är duktig på och då ska ju gruppen ta in detta eller varje person ta in detta, 

du ska bygga nya broar och alla sådana grejer tar ju tid, och vart blir arbetet av då (i6 2016)? 

Det långsiktiga perspektivet som framträder i citatet var genomgående hos samtliga informanter 

förutom en, där denne informant menade att det inte kan finnas en förväntan hos arbetsgivare att 

personal stannar en längre tid på arbetsplatsen (i3 2016). Det informanten i citatet ovan uttrycker kan 

ses som ett investeringsperspektiv där rekryteraren fokuserar på att personalen ska stanna i 

organisationen under en lång tid. Resonemanget kring att informanten vill att personalen ska stanna 

under en lång tid för att få en kontinuitet i arbetet kan ses vara ett gynnsamt och försvarbart argument 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Resonemanget kring långsiktighet bör därmed ses med bakgrund i ett 

företagsekonomiskt perspektiv då både rekryteringsprocessen samt introduktionsprocessen av en 

nyanställd framhålls resurskrävande.  
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Det långsiktiga perspektivet vid rekrytering kan dock möjliggöra en exkludering av personer med 

tillfälliga uppehållstillstånd. Rydgren (2004, s 707) framhåller att preferensdiskriminering och 

statistisk diskriminering ofta sker parallellt genom tillskrivande av stereotypa karaktärsdrag hos 

rasifierade individer. Den statistiska diskrimineringen menar Rydgren (2004, s 709) uttrycks i 

rekryterares långsiktiga perspektiv vid rekrytering där de statistiskt ser på hur länge olika etniska 

grupper stannat i Sverige. Till skillnad mot detta resonemang kan vi med de tillfälliga 

uppehållstillstånden se att det finns en dokumenterad osäkerhet gällande migranters vistelsetid. Den 

dokumenterade tillfälligheten i uppehållstillstånden bidrar till ett hinder för dessa individer att etablera 

sig i organisationerna när informanterna har ett långsiktigt perspektiv vid rekrytering 

När man sitter i valsituationen ska jag ta den här personen som bara tillfälligtvis har rätt att vistas i landet och 

som jag kanske inte kan hjälpa att bli etablerad så att den personen inte får stanna här permanent… nej då 

ska jag ta den här personen som kanske har samma språkliga kompetens, samma etniska bakgrund och så 

vidare men kommit tidigare och därför har ett permanent uppehållstillstånd, ja, då är det ju bättre att ta den 

med permanent uppehållstillstånd för det är ju mindre risk (i2 2016) 

Genom att det finns en risk för kortsiktighet med migranters uppehållstillstånd möjliggörs en statistiskt 

diskriminerande praktik. Uppehållstillståndets dokumenterade osäkerhet kan därmed stödja det 

kollektiva antagande som informanten gör vilket bör ses med grund i ett ekonomiskt perspektiv som 

informanterna uppger är centralt vid rekrytering av personal. En dokumenterad osäkerhet kring ett 

uppehälle i landet kan ses som en rationell bortsållning av ansökande ur ett ekonomiskt perspektiv 

vilket innebär att tillfälliga uppehållstillstånd möjliggör en statistisk diskriminering. De tillfälliga 

uppehållstillstånden påverkar däremot inte endast möjligheten till etablering på arbetsmarknaden utan 

även migranternas hemvist. Anderson (2013) diskuterar Storbritanniens arbetsuppehållstillstånd där 

migranterna med dessa tillstånd likt migranterna med tillfälliga uppehållstillstånd visas vara beroende 

av ett arbete för att garantera ett längre uppehälle i landet. Här framhålls att osäkerheten i tillstånden 

leder till att både individens jobb och hemvist kontrolleras av arbetsgivare (s 89). Arbetsgivarens 

kontroll över den migrerades hemvist kan även synliggöras i en situation där en migrant har ett tillfälligt 

uppehållstillstånd. Rekryterares maktposition för tillträde till arbetsmarknaden kan ses påverka 

migranternas fortsatta uppehälle efter treårsperioden då en taxerad inkomst som är skälig att leva på i 

Sverige är grund för ett fortsatt uppehälle (Regeringen 2015). När ett långsiktigt perspektiv anslås i ett 

rekryteringstillfälle kan det därmed få konsekvenser för en migrants hemvist då tröskeln till den 

svenska arbetsmarknaden blir större för personer med tillfälliga uppehållstillstånd.  
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I detta avsnitt har problematiken mellan å ena sidan ett långsiktigt perspektiv i en rekryteringssituation 

och å andra sidan tillfälligheten i uppehållstillstånden diskuterats. Långsiktigheten som förklarades 

utifrån ekonomiska termer av informanterna visade jag möjliggöra en statistisk diskriminering av 

migranter med tillfälliga uppehållstillstånd. Osäkerheten gällande uppehälle i uppehållstillstånden 

visades inte bara påverka migranternas etableringsmöjlighet utan även påverka migranters hemvist. 

 

Validering av utomeuropiska utbildningar  

Martinsson (2006) menar att diskursen om att samhället måste ta tillvara på mångfalden i samhället 

reproducerar ett konstruerande av ”vi och dem”. Genom att ”vi” måste ta tillvara på ”deras” kompetens 

för att ”vi” vinner på det reproduceras de socialt konstruerade binära kategorier som kan skapa 

diskriminerande handlingar (s 150). Samtliga informanter uttryckte en vilja av att tillvarata 

kompetensen hos de nyanlända migranterna  

[…] han ska kunna jobba med det som han har lagt ner både massor med tid och pengar på att utbilda sig och 

jag menar vi behöver läkare… det är liksom alla förlorar på att vi inte tar tillvara på resurserna (i3 2016). 

Att ansvaret för att inkludera ”de Andra” tillhör ”oss” visas tydligt i citatet när informanten framhåller 

att ”alla förlorar på att vi inte tar tillvara på resurserna”. Således synliggörs den maktrelation som både 

finns inbäddad i en rasifieringsprocess och i en rekryteringsprocess. Maktperspektivet i 

rasifieringsprocessen indikeras genom diskursen om att ta tillvara på ”de Andras” kompetens som 

reproducerar den hierarkiska kategoriseringen av ”de Andra” likt Martinssons (2006) resonemang. 

Maktrelationen i en rekryteringsprocess där rekryterare fungerar som gate-keepers till arbetsmarknaden 

synliggörs även genom uttrycket ”vi inte tar tillvara på resurserna” i citatet. Maktrelationen i en 

rekryteringsprocess innebär således att rekryterare kan reproducera en strukturell diskriminering om 

deras rekryteringspraktiker bidrar till diskriminering (Kamali 2005, s 36). Likt informantens 

resonemang ovan ska det belysas att de flesta informanterna framhävde en vilja om att tillvarata 

nyanländas kompetens men att det samtidigt uttrycktes en frustration över att kompetensen inte går att 

ta tillvara på. Informanternas parallella vilja och frustration kan med bakgrund i rekryteringsprocessens 

maktrelation ses paradoxal. För att förstå denna problematik krävs en djupare inblick i vilka 

föreställningar informanterna har kring arbetsmöjligheterna i organisationerna för nyanlända individer.  

 

Även om det uttrycktes en vilja att tillvarata nyanländas kompetenser framträder en problematik kring 

validering av utomeuropeiska utbildningar. I Arbetsförmedlingens återrapportering (2015, s 23) visas 

att andelen eftergymnasialt utbildade nyanlända individer som ingår i deras etableringsprogram är lika 

stor som andelen eftergymnasialt utbildade bland inhemska invånare. Däremot visar Statistiska 
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Centralbyråns (2014, s 12) rapport att individer som immigrerat under 2000-talet i större utsträckning 

är högutbildade än inhemska invånare. Med den statistiska bakgrunden borde det ur organisationernas 

perspektiv finnas goda förutsättningar att anställa nyanlända som kvalificerar sig för en tjänst. Däremot 

framfördes en möjlighet att uppvisa rätt utbildning vara central i en rekryteringssituation. En möjlighet 

till validering av en utomeuropeisk utbildning blir således central för informanterna vid rekrytering 

men upplevdes dock problematisk vilket möjliggör en diskriminerande praktik. Neergaard (2006a, s 

254) menar att diskriminering inte kan reduceras till individuella felaktiga beteenden utan att 

diskriminering i rekryteringsprocessen består av institutionella praktiker. Likt detta resonemang menar 

Bursell (2012, s 15) att diskriminering är ett resultat av den organisatoriska strukturen då gate-keepers 

genererar samma praktik trots att individer kommer och går. Nilsson (2006, s 216) menar dock att 

tankestilarna vid rekrytering är föränderliga då dessa påverkas av medarbetare och deras omgivning. 

Informanternas varierade tankestilar gällande vem som innehar ansvar för valideringen av 

utbildningarna var tydlig. Här uttrycktes en avsaknad av ett nationellt valideringssystem samt ett 

resonemang om att en validering skulle ingå i integrationsprocessen. Båda dessa framförda lösningar 

av problematiken kring validering av utbildningar kan ses underlätta arbetet för den enskilde 

rekryteraren. Dessa resonemang kan därmed ses logiska utifrån ett ekonomiskt perspektiv och den 

rekryteringslogik som tidigare presenterats. Ett flertal informanter indikerade däremot i egenskap av 

arbetsgivare på ett personligt ansvar att validera en utbildning. En informant framhöll att personen själv 

skulle göra en undersökning kring utbildningen i ett rekryteringssammanhang om det så krävdes 

Om jag kände att den här personen verkligen har minst lika god kompetens som någon annan så skulle det ju 

vara svårt att inte göra en viss undersökning kring det skulle jag ju säga men jag har ju kanske svårt att tänka 

mig att det skulle vara så men om det skulle vara så då tror jag ju det (i4 2016). 

Som informanten framhåller så skulle en validering av en utomeuropeisk utbildning inte alltid göras 

utan endast när känslan var att de skulle finnas en chans att kompetensen är likvärdig en annan 

sökandes. Den ekonomiska logiken i organisationen och strävan efter en meritokratisk rekrytering kan 

här ses pressa informanten att göra en utredning kring utbildningen. Däremot ser vi ett avsteg från 

tanken om formalisering i rekryteringsprocessen då alla utbildningar inte kan förstås. Neergaard 

(2006a, s 247) menar att det är en rasifierande praktik att sortera ut sökande med utländska utbildningar 

i en rekryteringssituation utan att omvärdera dessa. När alla utbildningar inte kan förstås och inte alltid 

valideras innebär därmed rekryteringsprocessen en rasifierad praktik. När en informalisering av 

rekryteringsprocessen sker framhåller Neergaard (2006a, s 255) att det skapar utrymme för 

kategorisering och rasifierade bedömningar av sökande. Med detta resonemang kan avsteget från 

formaliseringen av rekryteringsprocessen ha en negativ inverkan på möjligheten för rasifierade 

individer att konkurrera om en anställning. Om en känsla styr viljan att validera en utomeuropeisk 
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utbildning är det troligt att den rasifierade individens kompetens inte erkänns vilket Mattson och 

Lindberg (2004, s 7-8) framhåller vara förekommande. Som denna informant även uttrycker ser denne 

person det inte troligt att en individ med en utomeuropeisk utbildning (som inte går att förstå) har 

samma kompetens som de andra individerna med bäst kvalifikationer. Ett paradoxalt resonemang kan 

därmed synliggöras hos informanterna. Å ena sidan menar informanterna att en validering av en 

utbildning behöver göras för att veta om personen har rätt kompetens för tjänsten, å andra sidan tros 

inte denna kompetens kunna vara likvärdig och av denna anledning inte väljer att validera en 

utbildning. På så sätt kan en rasifierad tankemodell synliggöras där den rasifierade individens 

kompetens inte förutsätts vara likvärdig en icke-rasifierad individs kompetens. Likt den statistiska 

diskrimineringsmodellen tillskrivs här rasifierade personer kollektiva egenskaper som påverkar utfallet 

i rekryteringen. Grunden för den statistiska diskrimineringen innebär i detta fall en tanke om en lägre 

kompetensnivå hos rasifierade individer vilket innebär en stereotypisering som får en inverkan på 

möjligheten till anställning i organisationerna. Rekryteringsprocessen blir med denna förståelse 

rasifierad då stereotypa föreställningar har en inverkan på vilka ansökningar som kan förstås. När en 

individ anställs utan att samtliga ansökningar kan förstås kan det ses innebära en strukturell 

diskriminering av rasifierade individer.  

 

De framförda uttrycken om att validering av utomeuropeiska utbildningar bör ingå i 

integrationsprocessen eller genom ett nationellt valideringssystem indikerar på en tanke om en service 

som ska tillhandahållas. Vid resonemang kring validering av utomeuropeiska utbildningar framhölls 

inte endast svårigheten med att veta motsvarigheten till olika utbildningar utan även en ekonomisk 

aspekt. Som ett exempel berättade en informant  

[…] och säg att jag skulle göra en rekrytering och där är två stycken som är skulle kunna vara intressanta 

men där jag behöver göra någon form av validering eller kompetensinventering… ska du lägga ut de två på 

konsult så är det 60 000 kronor och det finns ju faktiskt risken att jag på båda två då får svaret att njae (i2 

2016). 

Här synliggörs återigen det ekonomiska perspektiv som finns hos informanterna när de rekryterar. Att 

validera en utbildning framförs medföra en kostnad för arbetsgivarna både genom konsultarvode men 

även indirekta kostnader genom en mer tidskrävande process. När en rekryterare måste förhålla sig till 

ekonomiska ramar kan således angelägenheten för att validera en utbildning minska. Vidare framhåller 

personen att det finns en risk att svaret från de påkostade konsulterna även blir negativt och således att 

ingen av dessa sökande bör anställas. Risken för negativ återkoppling tillsammans med den extra 

kostnad som valideringen medför gör att denna informant inte ser det rimligt att en rekryterare skulle 

göra den extra ansträngning som krävs för att validera en utbildning. En alternativ aspekt till 
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avsaknaden av rekryterares möjlighet att genomföra en validering framkom vara den stress som finns 

på dagens arbetsmarknad (i1 2016). Effektiviteten som utkrävs av personal kan ses som en följd av den 

kapitalistiska logiken. Den extra tid som en validering av en utomeuropeisk utbildning kan innebära 

gör att rekryterare åsidosätter denna ansträngning med hänvisning till tidsbrist. De ekonomiska 

förklaringarna skulle därmed kunna ses vara rationella förklaringsmodeller då ekonomiska aspekter tas 

för givet att förhålla sig till i dagens system. Likt den tidigare presenterade paradox om att känslan av 

kvalificering påverkade viljan att validera en utbildning kan det ekonomiska perspektivet ses prioriteras 

en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt 

Om jag ska lägga tid på att lägga mer kraft på en sökande när jag rekryterar, jag menar det är ingen brist på 

sökande […] (i2 2016) 

En strävan efter att ta reda på om en person med en utbildning som behöver valideras är den mest 

kompetenta sökande är med andra ord inte prioriterat den ekonomiska aspekten i rekryteringen. När en 

validering inte tillhandahålls som en service till rekryteringspersonal finns det utrymme för att motivera 

bortsållning av individer med utomeuropeiska utbildningar med ekonomiska förklaringar vilka till 

synes är rationella utifrån ett organisatoriskt perspektiv.  

 

Anderson (2013, s 90) framhäver att bland annat avsaknaden av arbetsgivares erkännande av 

migranters kompetens försätter dem i arbeten vilka de är överkvalificerade för. Med anledning av 

tidsbegränsningen i uppehållstillstånden kan tillfälligheten antas påverka viljan hos rekryterare att 

bekosta en validering med grund i den ekonomiska risk det medför arbetsgivarna. Den ekonomiska 

risken grundar sig i att det inte finns en garanti för att individen som söker en tjänst får lov att vistas i 

Sverige och således på arbetsplatsen under en längre tid. När rekryterare antas sakna motivation till att 

validera en utomeuropeisk utbildning resulterar det i att migranters kompetens inte erkänns. I detta fall 

försätter de inte migranterna i arbeten de är överkvalificerade för, utan utestänger de helt från 

arbetsmarknaden. Andersons (2013, 90) resonemang kan således utvecklas när en validering av en 

utbildning krävs för migranter med tillfälliga uppehållstillstånd. Tillfälligheten i uppehållstillstånden 

kan även ses minska benägenheten att validera en utomeuropeisk utbildning på grund av den 

omfattande tid som det tar att genomföra en validering. En medvetenhet kring tidsaspekten för 

validering av en utbildning framhölls av en informant i en situation där den anställde själv sökt validera 

sin utbildning 

Det är någon nu som jobbade här nu när jag började som har sökt och fått validerat sin utbildning från sitt 

gamla hemland men de har ibland tagit en jättetid […] (i3 2016). 
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Informantens uttalande indikerar på att det inte alltid är arbetsgivarna som anstränger sig för att validera 

en utomeuropeisk utbildning. I detta fall sökte den enskilde individen en validering av sin utbildning 

för att kunna verifiera sin yrkeskompetens när en anställning redan var ett faktum. De privilegier som 

i detta fall medfördes av en möjlighet att uppvisa en valid yrkesutbildning framkom vara en fast 

anställning. När det är upp till den enskilde att validera sin utbildning för att verifiera sin kompetens 

kan ansvaret för validering ses förskjutas till individen. Genom att tillfälligheten i uppehållstillstånden 

minskar motivationen hos rekryterare att validera en utbildning ställs individen inför det faktum att 

själv validera sin utbildning för att ha en möjlighet att konkurrera med andra sökande. Således kan de 

tillfälliga uppehållstillstånden öka risken för strukturell diskriminering när ansvaret för validering av 

en utbildning förskjuts till den enskilde individen. 

 

I detta avsnitt har jag belyst den strukturella diskriminering som migranter med en utomeuropeisk 

utbildning kan möta i de kommunala organisationerna. Kravet på att kunna validera en utomeuropeisk 

utbildning sågs problematiskt i förhållande till den stereotypa bild om migranter som sämre 

kvalificerade då det visades påverka viljan hos rekryterare att validera utbildningar. Den strukturella 

diskrimineringen förklarades utifrån ekonomiska termer som till synes var överordnade strävan efter 

det meritokratiska förhållningssättet till rekrytering. Utifrån de ekonomiska förklaringsmodellerna 

visades tillfälligheten i uppehållstillstånden påverka viljan att validera utbildningar och därmed 

förskjuter ansvaret för validering till individen vilket förhöjer risken för en strukturell diskriminering.  

 

Det svenska språket som barriär 

Diskursen som i det dagliga förklarar marginalisering av rasifierade individer är en avsaknad av 

kunskap i det svenska språket. Neergaard (2006a, s 244) framhåller dock att även andra faktorer spelar 

in i marginaliseringen av rasifierade individer. I en intervju framförde en informant (i4 2016) att de 

formella kvalifikationerna var överordnade de språkliga kraven vid rekrytering men i det stora hela 

gick det däremot inte att bortse från att en kunskap inom det svenska språket ofta presenterades som 

ett absolut krav  

[…] man måste ju ha den språkliga kompetensen oavsett nästan vilken utbildning man har (i2 2016). 

Uttalandet från informanten bör ses utifrån ett organisatoriskt perspektiv där en avsaknad av kunskap 

i språket kan tänkas påverka möjligheten för kommunikation vilket i förlängningen även kan påverka 

organisationens produktivitet. Citatets till synes självklara villkor ligger däremot väl i linje med 

språkbristparadigmet som Osman (2006) synliggör i sin undersökning. Här visas att ett avläggande av 
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ett prov i svenska krävs för att erhålla en behörig yrkeslegitimation i Sverige. Det menar Osman är en 

diskriminerande praktik som påverkar denne individs karriärmöjlighet negativt då systemet bidrar till 

favorisering av en grupp genom exkludering eller inkluderad underordning av grupper med utländska 

utbildningar (s 222).  Som Osman (2006, s 223) vidare poängterar används proven i ett diskriminerande 

syfte då kraven på de språkliga färdigheterna inte står i relation till arbetsuppgifterna eller till 

arbetsplatsens kommunikationsbehov. Utifrån detta resonemang är frågan således om kommunernas 

krav på svenska är legitima till den verksamhet som bedrivs. Graden av kunskap i svenska som 

informanterna förväntade sig av en sökande framfördes variera beroende på verksamheten där kraven 

varierade från att kunna göra sig förstådd till krav på akademisk svenska. Materialet indikerar därför 

på att kunskapskravet i det svenska språket är kontextuellt anpassat beroende på vilken tjänst som ska 

tillsättas. En av informanterna reflekterade dock kring synen på svenskkunskap vilken även tycks 

variera mellan olika kommuner  

[…] vi kanske är olika på olika orter, jag har jobbat i en annan kommun i närheten av Stockholm förut för 

längesedan i och för sig men det är klart då är ju realiteten annorlunda också för jag kan ju känna här prata… 

här blir språket väldigt mycket ett självklart hinder liksom så… där vet jag att vi pratade om att man måste 

liksom också lära sig att ta bruten svenska som en sorts språk också. Som en del av svenskan alltså jag tror 

man kan behöva ändra sina attityder också till vad ett perfekt språk är och vad det måste vara (i4 2016). 

Här ställer sig informanten kritisk till om det språkliga krav som den nuvarande arbetsplatsen utkräver 

är legitimt. Ytterligare en informant hade ett kritiskt förhållningssätt till kunskapskraven i svenska där 

denna person ifrågasatte kollegornas språkliga kompetenskrav men där svaret ofta framställdes som att 

”de är så det är” (i1 2016). Materialet visar således att kravet på kunskap i svenska i vissa fall är 

kontextuellt anpassat men indikerar även på att kunskapskravet i vissa fall är överdrivet. När de 

språkliga kompetenserna ses som en absolut förutsättning för att kunna arbeta i en organisation kan det 

leda till att en rekryterare avstår från att värdera den migrerades övriga formella kvalifikationer. 

Språkbristparadigmet är således diskriminerande mot migranter då deras kunskap inte erkänns på grund 

av ett till synes överdrivet språkligt behov. Ett konstruerat språkligt behov kan därmed ses bygga på en 

rasifierad tankemodell vilket får en inverkan på rasifierade personers möjlighet att etablera sig i dessa 

organisationer. Det konstruerade kravet på språklig kompetens skapar alltså ett till synes naturligt 

avstånd mellan ”oss” och ”dem” där rasifierade individer exkluderas möjlighet till anställning i 

organisationerna. Återigen finns en motsättning till organisationernas strävan efter en meritokratisk 

rekrytering genom att ett konstruerat språkligt hinder exkluderar rasifierade individer från anställning.  

 

När den språkliga kompetensen behandlades i en intervju uttryckte informanten i förhållande till 

införandet av de tillfälliga uppehållstillstånden 
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[…] och där kan man väl bli rädd att folk struntar i SFI-utbildningar eller vuxenutbildningen och jobbar just 

för att få uppehållstillstånd (i3 2016). 

Här synliggörs en medvetenhet om det villkor om uppvisande av inkomst som möjliggör ett permanent 

uppehållstillstånd för migranter. Oron för att dessa individer inte kommer delta i SFI-utbildningarna 

bör förstås genom informanternas inställning till kunskap inom det svenska språket där en avsaknad 

visats försvåra möjligheten till anställning. Informanten uppvisar alltså en oro av att en grundläggande 

kommunicerande kunskap kan gå förlorad om deltagandet i utbildningarna försvinner vilket synliggör 

rekryterarnas uttryckta vilja att ta tillvara på migranters kompetens. Anderson (2013, s 89) framhåller 

att restriktioner kring uppehälle försätter migranter i ett tillstånd som kan liknas vid ett tillfälligt 

väntrum där tillgången till bland annat sociala aktiviteter utanför arbetet minskas. Likt Andersons 

(2013, s 89) resonemang kan deltagande i integrationsinsatser, som i Sverige bland annat inkluderar 

SFI-utbildning, riskera att minskas med de tillfälliga uppehållstillståndens restriktioner kring 

uppehälle. Det kan däremot tyckas naturligt att sträva efter en anställning framför en kunskap i språket 

om en anställning möjliggör ett permanent uppehälle. Vidare menar Anderson (2013, s 89) att en 

osäkerhet i uppehällen öppnar upp för utövande av kontroll från arbetsgivare då en medvetenhet om 

den migrerades beroende av arbetsplatsen finns. En avsaknad av tid för förmedling av grundläggande 

information kring arbetsmarknaden samt en förmåga att kommunicera kunskapen bidrar till en mer 

utsatt situation för migranter på arbetsmarknaden. Utifrån de intervjuer som utgör materialet till denna 

uppsats ser jag det inte som troligt, men det finns med anledning av tidsbegränsningen ett utrymme för 

arbetsgivare att utnyttja migranters utsatta position på arbetsmarknaden. Den normala maktrelationen 

mellan en rekryterare och en arbetssökande kan här ses få en förstärkande effekt på grund av de 

tillfälliga uppehållstillståndens villkor. När en osäkerhet kring uppehället leder till ett åsidosättande av 

grundläggande integrationsinsatser kan det ses försätta migranter i en utsatt situation där dessa 

individer riskerar att helt villkorslöst ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.  

 

I detta avsnitt har jag behandlat det krav på kunskap i det svenska språket som informanterna framhöll 

vid intervjuerna. Kravet på kunskap i det svenska språket framfördes av en del informanter vara 

legitima samtidigt som ett par av informanterna indikerade på att de språkliga kraven ofta är överdrivna. 

Osäkerheten i uppehållstillstånden visades innebära en risk att migranter åsidosätter ett deltagande i 

olika integrationsinsatser. Ett åsidosättande av integrationsinsatser visade jag riskera att försätta 

migranter i en utsatt situation på arbetsmarknaden då de till synes förutsättningslöst riskerar att ställa 

sig till arbetsmarknadens förfogande.  
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Den kulturella förståelsen som barriär 

Nilsson (2006) framhåller att informella kvalifikationer premieras i en rekryteringssituation vilket 

riskerar att privilegiera de sökande som är lik den rekryterande individen. Om en individ inte är 

inskolad i de informella koder som kännetecknar yrkesgruppen eller arbetsplatsen kan det uppstå 

missförstånd i kommunikationen (s 216). En av informanterna reflekterade kring hur en kulturell 

förståelse kan vara betydande i ett rekryteringssammanhang 

[…] jag tänka själv att det skulle ju kunna påverka hur man bedömer en persons reflektioner kring olika 

frågeställningar som kan vara kopplade till arbetssituation eller det man möter i det arbetet och om de är 

färgade av någon form av bild av hur en svensk arbetsplatskultur är så skulle det ju kunna finnas en risk att 

man bedömer den svarandes svar på ett sätt som gör att den inte kanske passar in eller kan svara upp emot 

det här utan att reflektera att den står för en annan kultur egentligen utan att den inte kan alltså att det kan 

vara en annan aspekt man lägger in på det. Jag tänkte inte att det var själva kommunikationen i språket i 

själva intervjun utan mer hur man eventuellt skulle kunna bedöma svaren [ ...] fast på ett ganska omedvetet 

sätt... att man istället säga att den personen inte passar in för att han eller hon tänker på det här sättet så skulle 

man kanske kunna säga då (i4 2016). 

Informanten visar här hur tolkningar av det som sägs i intervjuer kan ha en inverkan på bedömningen 

av den sökande individen på ett omedvetet sätt. Då informanten här talar om en kulturell förståelse kan 

vi se hur rekryterare trots fokus på formella kvalifikationer värderar informella kvalifikationer genom 

bedömningen i ett intervjusammanhang. Det ska framhållas att en del av informanterna menade att en 

kulturell förståelse inte alls invägdes i en anställningssituation. Denna värdering kan dock som 

informanten framhöll ske genom en omedveten tolkning av vad individen säger. De formella 

kvalifikationerna har även visats av Neergaard (2006a, s 247-278) vara underordnade individers sociala 

kompetenser i en rekryteringssituation. Vid en fråga om hur avvägningen mellan formella och 

informella kvalifikationer i en rekryteringssituation görs var informanterna ändå överens, utifrån en 

meritokratisk logik, om att de formella kvalifikationerna styr en rekrytering. Däremot antyder ändå 

resonemanget kring den kulturella förståelsens inverkan i en rekryteringssituation att informella 

kvalifikationer kan vara överordnade formella kvalifikationer likt Neergaards (2006a, s 247-248) 

resonemang. När informella kvalifikationer är överordnade formella kvalifikationer möjliggör det en 

exkludering, och således en diskriminering, av rasifierade individer. 

 

Likt den kulturella kompetens som informanterna efterfrågade framhåller forskning att ett kulturellt 

avstånd ofta har en inverkan på migranters möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Här visas att 

migranter från kulturellt närliggande länder har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än migranter 

från kulturellt avlägsna länder (Osman 2006, s 227). Neoklassiska ekonomiska teorier framhåller 

däremot att individens humankapital styr rekryterares syn om den sökandes anställningsbarhet. Men i 

likhet med kulturens inverkan på etableringsmöjligheten menas inom dessa teorier att humankapitalet 
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inte synliggörs hos migranter på grund av arbetsgivares upplevda avsaknad av kulturellt kapital. Detta 

kulturella kapital framhävs bland annat inkludera en förståelse för den svenska kulturen och det 

svenska språket (Bursell 2012, s 7). Likt detta resonemang kring kulturellt kapital framhåller Osman 

(2006) det så kallade kulturbristparadigmet där en tanke om den rasifierade individens avsaknad av 

kulturell kompetens framhålls vara anledning till att anställning inte ges. Förväntningar finns här på att 

”utlandsfödda” bör anpassa sig till samhällets värderingar då de annars riskerar att utestängas från 

arbetsmarknaden (s 228). Kulturbristparadigmet förskjuter alltså ansvaret för rasifierade individers 

marginalisering på arbetsmarknaden till den enskilda individen. När ett ansvar för tillhandahållande av 

kulturell kompetens förskjuts till individen synliggörs inte den strukturella diskriminering som 

marginaliseringen i realiteten innebär (Elassi 2015, s 568). Kulturbristparadigmet möjliggör således att 

föreställningar om olika kulturer kan ta sig uttryck vid rekryteringstillfällena och bidra till en strukturell 

diskriminering där ett konstruerande av ”vi och dem” återigen är påtagligt.  

  

Nilsson (2006) framhäver att individer som inte är födda i Sverige och eventuellt inte kan koderna för 

arbetskulturen exkluderas från arbetsmarknaden. Vidare framhålls även att tillgången till den 

kommunikation som behövs för att ta del och lära sig dessa koder kan vara lägre för migranter (s 216). 

Detta resonemang indikerar på att det skulle kunna ta längre tid för migranter att lära sig koder på en 

ny arbetsmarknad då de inte har tillgång till kommunikationskanalerna där dessa förmedlas. När 

uppehållstillstånden är tillfälliga kan det ytterligare ses innebära en problematik för migranter att lära 

sig dessa koder på grund av tidsbrist. Då oskrivna regler är svåra att studera samt att migranter visats 

ha en begränsad tillgång till kommunikationskanalerna där dessa kommuniceras kan ett deltagande på 

den svenska arbetsmarknaden vara ett sätt att lära sig dessa koder. Tidigare har visats att de tillfälliga 

uppehållstillstånden har en inverkan på motivationen att validera en utomeuropeisk utbildning samt att 

det skapar en rädsla för att en kunskap i det svenska språket åsidosätts. Med bakgrund i dessa 

strukturella faktorer kan det ses svårt att skaffa kunskap om de kulturella koderna genom ett deltagande 

på arbetsmarknaden då migranter ses ha ett begränsat tillträde till denna. De tillfälliga 

uppehållstillstånden visar således ytterligare begränsa möjligheten för migranter att skaffa en kulturell 

förståelse. För att individer med tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna etablera sig i organisationerna 

krävs alltså att rekryterarna ser bortom de krav som bidrar till en strukturell diskriminering. En 

informant framhöll  

[…] just den här utvecklingspotentialen som liksom varje människa har… att försöka se den också istället 

för att nej men kom igen om två år när du har lärt dig detta (i3 2016). 
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Det som informanten framhåller i citatet kan liknas vid Andersons (2013, s 88) resonemang kring att 

en osäkerhet gällande vistelsetid i ett uppehållstillstånd leder till ett beroende av en arbetsgivares 

välvilja. Tillfälligheten i uppehållstillstånden visades tidigare förskjuta ansvaret för etableringen till 

den enskilde individidens förmåga att anpassa sig till arbetsmarknadens efterfrågan. Det kan dock 

synliggöras att migranter fortfarande är beroende av rekryterares välvilja att se bortom strukturella 

faktorer och se en utvecklingspotential hos den enskilde migranten. Således är individer med tillfälliga 

uppehållstillstånd inte endast beroende av sin egen vilja och förmåga att anpassa sig efter rekryterares 

krav, de är även beroende av rekryterarens välvilja att se bortom strukturella hinder.  

 

Jag har i detta avsnitt presenterat den kulturella kompetensen som en informell kvalifikation som 

bedöms i en rekryteringssituation. När informella kvalifikationer är överordnade formella 

kvalifikationer visades en kulturell kompetens möjliggöra ett strukturellt hinder för migranter att 

etablera sig i organisationerna. Ansvaret för att anskaffa denna kulturella kompetens visades förskjutas 

till den enskilda migranten då det finns en förväntan på anpassning till svenska förhållanden. Även om 

migranter visas ansvara för sin egen etablering visade jag att migranter ändå är beroende av rekryterares 

välvilja att se bortom strukturella hinder på grund av uppehållstillståndens tillfällighet.  

 

  



Rekryteringens dolda diskriminering 
Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan för etablering på arbetsmarknaden 

 

 

31 

 

Slutsats och avslutande diskussion 

I denna uppsats har jag behandlat en problematik kring tillfälligheten i kommande uppehållstillstånd i 

förhållande till rekryterares reflektering kring rekrytering. Det meritokratiska förhållningssätt som 

organisationerna i undersökningen strävade efter syftade till att reducera diskriminerande handlingar, 

men visades medföra en strukturell diskriminering. Denna strukturella diskriminering visades få en 

inverkan på etableringsmöjligheten för migranter med tillfälliga uppehållstillstånd på grund av ett 

långsiktigt perspektiv i en rekryteringssituation. Rekryterares informella och formella krav där 

validering av utomeuropeiska utbildningar, en kunskap i det svenska språket samt en kulturell 

förståelse inkluderades, synliggjorde faktorer som bidrar till den strukturella diskrimineringen i en 

rekryteringsprocess.  De tillfälliga uppehållstillstånden visades påverka viljan hos rekryterare att 

validera utomeuropeiska utbildningar vilket visades förskjuta ansvaret för validering till den enskilde 

migranten. Inlärningen av svenska visades potentiellt åsidosättas av migranter då arbetssökande 

premieras som en följd av möjligheten för permanent uppehälle. Ett åsidosättande av 

integrationsåtgärder möjliggör att individen försätts i en utsatt position på arbetsmarknaden där risken 

för utnyttjande från arbetsgivare är närvarande. Den förväntade förståelsen för den svenska 

arbetsmarknadskulturen visades även vara en svårighet för individer med tillfälliga uppehållstillstånd 

att kvalificera sig för. Här visades att migranter, även om ansvaret för etablering tycks förskjutas till 

individen, fortfarande är beroende av arbetsgivares välvilja för att äga tillträde till arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare visades således vara tvungna att se bortom de strukturellt diskriminerande faktorerna för 

att migranters etablering är möjlig. Migranter har alltså visats missgynnas av rekryteringsprocessens 

formaliserande i organisationerna med en strävan efter ett meritokratiskt förhållningssätt då 

diskriminerande praktiker förblir närvarande, men osynliggörs. Uppsatsens slutsats blir således att de 

tillfälliga uppehållstillstånden har en inverkan på möjligheten till etablering då rekryterare visats ha ett 

långsiktigt perspektiv i rekrytering vilket är en motsättning till uppehållstillståndens tillfällighet. Med 

de tillfälliga uppehållstillstånden tycks ansvaret för etablering förskjutas till migranter samtidigt som 

de försätts i en utsatt situation där makten om tillträde till arbetsmarknaden fortfarande ligger i 

arbetsgivares händer. 

 

Resultaten i denna studie har visats befästa den paradox som inledningsvis presenterades. Förlaget om 

tillfälliga uppehållstillstånd gör att ansvaret för etableringen på den svenska arbetsmarknaden åläggs 

migranterna samtidigt som rekryteringsprocessen i organisationer med en strävan efter ett 

meritokratiskt förhållningssätt bidrar till en strukturell diskriminering. Överenskommelsens motivering 
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till inrättandet av de tillfälliga uppehållstillstånden kan därmed ses problematisk då rekryterare inte 

indikerar på att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att underlätta för etableringen av nyanlända. 

Undersökningen visar således att de strukturella hinder som migranter med tillfälliga uppehållstillstånd 

kan komma att möta inte går att bortse ifrån. Undersökningen kan däremot inte ge en helhetsbild över 

situationen kring de tillfälliga uppehållstillståndens inverkan för etablering på den svenska 

arbetsmarknaden. Därför bör det i framtiden göras undersökningar kring hur rekryterare i praktiken 

agerar när de tillfälliga uppehållstillstånden väl trätt i kraft och en sådan situation är ett faktum. 

Ytterligare bör det göras undersökningar utifrån migranters perspektiv för att på så sätt undersöka deras 

syn på hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar deras möjlighet till etablering. Utifrån rekryteringens 

långsiktiga perspektiv har jag däremot visat att en anpassning till den svenska arbetsmarknaden blir 

migrantens ansvar samtidigt som de möter rasifierade strukturer som tvingar dem att föra en kamp mot 

tiden.  

  



Rekryteringens dolda diskriminering 
Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan för etablering på arbetsmarknaden 

 

 

33 

 

Referenser 

Skriftliga källor  

Acker, Joan. (2011). “Ojämlikhetssystem: kön, klass och ras i organisationer”. i Mulinari, Paula och 

Selberg, Rebecca (red.). Arbete: intersektionella perspektiv. ss. 37-58. Malmö: Gleerup.  

Anderson, Bridget. (2013). Us and them?: the dangerous politics of immigration control. Oxford: 

Oxford university press. 

Arbetsförmedlingens återrapportering. (2015). Etablering av vissa nyanlända – statistik kring 

etableringsuppdraget. Tillgänglig på internet: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-

verksamhet/Rapporter/Aterrapportering/2015-09-02-Etablering-av-vissa-nyanlanda---statistik-kring-

etableringsuppdraget.html. (Hämtad 2016-04-21). 

Behtoui, Alireza. (2006). ”Nätverksrekrytering, infödda och invandrare”. i Neergaard, Anders (red.). 

På tröskeln till lönearbete: diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk 

bakgrund (SOU 2006:60). ss. 137-156. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber.  

Bursell, Moa. (2012). Ethnic discrimination, name change and labour market inequality: mixed 

approaches to ethnic exclusion in Sweden. Diss. (sammanfattning). Stockholm: Stockholms 

universitet. Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-79041.  

de los Reyes, Paulina. (2000). “Diversity at work: paradoxes, possibilities and problems in the Swedish 

discourse on diversity”. i Economic and Industrial Democracy, 21(2). ss. 253-266.  

Elassi, Barzoo. (2015). “Constructing cultural Otherness within the Swedish welfare state: The cases 

of social workers in Sweden”. i Qualitative Social work, 14(4). ss. 554-571.  

Fahlgren, Siv, Mulinari, Diana, och Sjöstedt Landén, Angelika. (2016). ”Inledning: Feministiska 

läsningar av nyliberalism. i Fahlgren, Siv, Mulinari, Diana och Sjöstedt Landén, Angelika (red.). 

Ambivalenser och maktordningar: feministisk läsning av nyliberalism.  Stockholm: Makadam. ss. 7-

29.  

Hertzberg, Fredrik. (2006). ”Kultur och kompetens: Bilden av ’de Andra’ i arbetsmarknadspolitisk 

gräsrotsbyråkrati”. i Neergaard, Anders (red.). På tröskeln till lönearbete: diskriminering, exkludering 

och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60). ss. 157-188. Stockholm: 

Kulturdepartementet. 

Kamali, Masoud. (2005). ”Ett Europeiskt dilemma: Strukturell/institutionell diskriminering”. i de los 

Reyes, Paulina och Kamali, Masoud (red.). Bortom Vi och Dom: teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41). ss. 29-70. Stockholm: Kulturdepartementet.  

Knocke, Wuokko och Hertzberg, Fredrik. (2000). Mångfaldens barn söker sin arbetsplats: en studie 

om arbetsmarknadschanser för ungdomar med invandrarbakgrund. Stockholm: Svartvitt i samarbete 

med Arbetslivsinstitutet. 



Rekryteringens dolda diskriminering 
Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan för etablering på arbetsmarknaden 

 

 

34 

 

Martinsson, Lena. (2006). ”Strategisamhälle: om, värdegrund och diskriminerande frigörelse”. i de los 

Reyes, Paulina (red). Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59). ss. 145-174. Stockholm: 

Kulturdepartementet. 

Mattsson, Katarina. (2004). ”’Den färgblinda marknaden’ och välfärdens rasifiering”. i Mattsson, 

Katarina och Lindberg, Ingemar. Rasismer i Europa: arbetsmarknadens flexibla förtryck: rapport från 

forskarseminariet 5 oktober 2004. ss. 98-126. Stockholm: Agora. 

Mattsson, Katarina och Lindberg, Ingemar. (2004). ”Arbetsmarknadens flexibla förtryck”. i Mattsson, 

Katarina och Lindberg, Ingemar. Rasismer i Europa: arbetsmarknadens flexibla förtryck: rapport från 

forskarseminariet 5 oktober 2004. ss. 7-29. Stockholm: Agora. 

Miles, Robert och Brown, Malcom. (2003). Racism. 2. uppl. London: Routledge. 

Mulinari, Paula. (2006). ”Den andra arbetskraften: exotisering och rasism på arbetsplatsen”. i de los 

Reyes, Paulina (red). Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59). ss. 269-304. Stockholm: 

Kulturdepartementet. 

Mulinari, Paula och Selberg, Rebecca. (2011). ”’What a way to make a living’”. i Mulinari, Paula och 

Selberg, Rebecca. Arbete: intersektionella perspektiv. ss. 7-36. Malmö: Gleerup. 

Neergaard, Anders. (2014). “Tankar om rasism: den nya extremhögern, etnopluralism och könad 

omsorgsrasism”. i Sandell, Kerstin, Sager, Maja och Räthzel, Nora (red.). Kritiska gemenskaper: att 

skriva feministisk och postkolonial vetenskap: en vänbok till Diana Mulinari. Lund: 

Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Tillgänglig på internet: 

http://lup.lub.lu.se/record/4616348/file/8171119.pdf. 

Neergaard, Anders. (2006a). ”Rekrytering som en institutionell praktik av inkluderad och exkluderad 

underordning”. i Neergaard, Anders. (red.). På tröskeln till lönearbete: diskriminering, exkludering 

och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60). ss. 221-260. Stockholm: 

Kulturdepartementet.  

Neergaard, Anders. (2006b). ”Sammanfattning och slutsatser: Strukturell diskriminering som en väv 

av samverkande processer, praktiker och strategier”. i Neergaard, Anders (red.). På tröskeln till 

lönearbete: diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 

2006:60). ss. 261-286. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Nilsson, Angela. (2006). ”Urval på institutionella grunder”. i Neergaard, Anders. (red.). På tröskeln 

till lönearbete: diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund 

(SOU 2006:60). ss. 189-220. Stockholm: Kulturdepartementet.  

Osman, Ali. (2006). ”Integrationspraktik som arena för konstruktion och normalisering av det 

(in)kompetenta invandrarsubjektet”. i de los Reyes, Paulina. (red). Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 

2006:59). ss. 207-236. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Persson, Ewa. (2015). Osäkert hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar integrationen. 29 oktober. 

Tillgänglig på internet: http://www.arbetsvarlden.se/osakert-hur-tillfalliga-uppehallstillstand-

paverkar-integrationen/. (Hämtad: 2016-05-26). 

Ramazanoglu, Caroline och Holland, Janet. (2002). Feminist methodology: challenges and choices. 

London: SAGE Publications. 



Rekryteringens dolda diskriminering 
Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan för etablering på arbetsmarknaden 

 

 

35 

 

Regeringen. (2015). Insatser med anledning av flyktingkrisen. Tillgänglig på internet: 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/.  

(Hämtad: 2016-02-08). 

Rydgren, Jens. (2004). “Mechanisms of exclusion: ethnic discrimination in the swedish labour market”. 

i Journal of ethnic and migration studies, 30(4). ss. 697–716.  

Schierup, Carl-Ulrik. (2006). ”Den sociala exkluderingen i Sverige: Migration, arbetsmarknad och 

välfärdsstat i förändring”. i de los Reyes, Paulina. (red). Arbetslivets (o)synliga murar (SOU 2006:59). 

ss. 35-100. Stockholm: Kulturparlamentet. 

Sjöstedt Landén, Angelika. (2016). ”Nyliberal styrning och ideologi i offentlig sektor”. i Fahlgren, Siv, 

Mulinari, Diana och Sjöstedt Landén, Angelika (red.). Ambivalenser och maktordningar: feministisk 

läsning av nyliberalism.  Stockholm: Makadam. ss. 30-56. 

Statistiska Centralbyrån. (2014). Utbildningsnivå bland utrikes födda. (Temarapport 2014:6). Endast 

tillgänglig på internet: 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0506_2013A01_BR_A40BR1406.pdf.  (Hämtad: 2016-

04-21).  

Statistiska Centralbyrån. (2013). Integration: en beskrivning av läget i Sverige. (Rapport: 6). 

Tillgänglig på internet: 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf. (Hämtad: 

2016-02-19).  

Thomsson, Heléne. (2010). Reflexiva intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. (Hämtad 2016-

03-24).  

Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia och Linghag, Sophie. (2011). Det ordnar sig: teorier 

om organisation och kön. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Muntliga källor 

Informant 1. 2016-04-07. Intervju. 

Informant 2. 2016-04-07. Intervju. 

Informant 3. 2016-04-12. Intervju. 

Informant 4. 2016-04-13. Intervju. 

Informant 6. 2016-04-14. Intervju.  

  



Rekryteringens dolda diskriminering 
Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan för etablering på arbetsmarknaden 

 

 

36 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Arbetsplatsen 

Förslag på frågor:  

Hur ser företaget på mångfald?  

Hur arbetar ni praktiskt med mångfald?  

Hur ser du på kommunens sociala ansvar för integration?  

 

Rekryteringen – kvalifikationer 

Förslag på frågor: 

Hur går en rekryteringsprocess till hos er? 

Hur ser du på nätverksrekrytering?  

Vad anser du vara viktigast hos den person som anställs?  

Hur ser du på personlighet kontra erfarenhet och relevant utbildning vid rekrytering? 

Har ni något system för validering av utländska utbildningar? 

Hur ser ni på eventuell problematik/extra arbetet för att kunna validera utländska utbildningar? 

 

Rekryteringen – tidsbegränsning 

Förslag på frågor: 

Hur ser du på långsiktighet när ni anställer någon ny person?   

Hur ser du på kunskap i det svenska språket i en anställningssituation?  

Hur ser ni på en förståelse och kunskap om den svenska kulturen när ni anställer en ny person? 

Reflekterar du någonting kring en sökandes eventuella migrationserfarenhet? 

 

Arbetsmarknad – integration 

Förslag på frågor: 

Hur ser du på samhällets arbete med integration? 

Ser du några utmaningar för personer med tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden? 

Vilka utmaningar har arbetsgivare för att anställa personer med tillfälliga uppehållstillstånd? 

 

Arbetsmarknad – rasism/diskriminering  

Förslag på frågor:  

Vad är rasism för dig? 

Vad är diskriminering på grund av utländsk bakgrund? 

Anser du att diskriminering/rasism finns på dagens arbetsmarknad?  

Vad tror du är anledningen till diskriminering av utlands födda på den svenska arbetsmarknaden? 
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Bilaga 2 

 

Tillfälliga uppehållstillstånds inverkan till etablering av nyanlända 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om tillfälliga uppehållstillstånd underlättar för 

etablering av nyanlända i Sverige. Undersökningen kommer genomföras genom intervjuer med fyra 

till fem personer som är i en sådan position på sitt arbete att de kan påverka vem som anställs. Intervjun 

kommer i en bred bemärkelse att handla om hur man som rekryterare förhåller sig till sådant som 

uppehållstillstånd, utländska utbildningar och personens migrationserfarenheter, men också hur man 

arbetar praktiskt med mångfald i kommunen. Jag kommer även ställa allmänna frågor om tankar kring 

mångfald, rasism, diskriminering, arbetsmarknad och integration. 

 

Resultatet kommer att användas som underlag för ett examensarbete och kommer att presenteras genom 

detta. Det ska även tilläggas att materialet från intervjun endast kommer användas för 

forskningsändamålet i detta examensarbete. Materialet kommer även att hanteras konfidentiellt och 

förvaras inlåst. 

 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas där deltagaren när som helst under intervjun kan be mig som 

intervjuar att stänga av inspelningen eller välja att inte svara på en fråga. Deltagandet i studien är helt 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Av etiska skäl kommer även intervjupersonerna att 

avidentifieras vid hanteringen av det material som insamlats.  

 

Om det dyker upp några frågor i efterhand är det bara att kontakta mig på 

lina.ahlstrom.167@student.lu.se. 

 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till deltagande i studien 
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