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Abstrakt 

Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter utifrån nationell lagstiftning på grund av sin 

juridiska ”icke legala” status, vilket utmanar det sociala arbetets globala etiska värden med fokus på 

mänskliga rättigheter. Utifrån detta var studiens syfte att undersöka några socialarbetares arbete med 

papperslösa immigranter inom kommunens Socialtjänst. Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats har 

fyra intervjuer gjorts med socialarbetare som arbetat med papperslösa immigranter. Fokus har varit; 

hinder och möjligheter att kunna hjälpa gruppen, beaktande av nationell lagstiftning och 

internationella principer samt upplevelsen av etiska dilemman i att vilja hjälpa och hinder i 

myndighetsutövningen. Studiens teoretiska utgångspunkter har varit nationalistisk byråkratisering 

samt anti- diskriminerande socialt arbete. Resultaten visade att kunskap, erfarenheter och 

organisatoriska ramar begränsar socialarbetaren att kunna hjälpa papperslösa immigranter, men att 

hjälpen i vissa fall möjliggörs genom frivilliga organisationer. Nationell lagstiftning följs strikt medan 

internationella principer beaktas i mindre omfattning.  Etiska dilemman uttrycktes inte explicit, men 

en maktlöshet i att inte kunna hjälpa gruppen att förbättra sina livsvillkor, utifrån organisatoriska 

ramar framgick. Studien indikerar att strukturell förändring krävs för att öka socialarbetares 

möjligheter att hjälpa papperslösa immigranter samt att det finns behov av att tillämpa mänskliga 

rättigheter i det praktiska sociala arbetet.   
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1. Inledning 

Globala förändringar med en ojämlik fördelning av resurser som gynnat västvärlden har bidragit till 

att människor på grund av fattigdom, interna konflikter och krig har tvingats lämna sina hem i hopp 

om bättre livsvillkor (Jönsson, 2014; Jönsson & Kamali, 2012). Detta har lett till att omkring 50 

miljoner människor befinner sig på flykt i världen, vilket är det största antalet sedan andra 

världskriget (UNHCR, 2014). De flesta av dessa söker skydd i närliggande områden men många tar 

sig även till Europa, ofta under svåra omständigheter med risk för livet (Jönsson, 2014). Samtidigt 

som antalet människor på flykt ökar, växer ett allt hårdare politiskt klimat fram i Europa, där 

främlingsfientliga partier fått mer inflytande (Kamali, 2008, 2015). Ett sociopolitiskt klimat med 

starkare gränskontroller, har försvårat möjligheter för flyktingar att på ett lagligt sätt ta sig in i 

Europa (Jönsson, 2014), vilket har gjort att människor befinner sig i Europa utan giltigt tillstånd. I 

Europa beräknas 1 % av befolkningen sakna tillstånd, varav uppskattningsvis 15 000 till 80 000 av 

dessa lever i Sverige (Björngren Cuadra, 2012; Cuadra & Staaf, 2014). Den här gruppen kallas 

papperslösa immigranter utifrån sin juridiska ”icke legala” status och är en väldigt utsatt grupp, 

med hälsomässiga och sociala problem präglat av fattigdom och en otrygg livssituation 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta till följd av att papperslösa immigranter saknar tillträde till 

samhällsarenor som bland annat den reguljära bostads- och arbetsmarknaden och att de saknar 

många av de grundläggande rättigheter som personer med giltigt tillstånd i ett land har (Jönsson, 

2014; Khosravi, 2010).  

Papperslösa immigranter omfattas, på grund av sin juridiska status, inte av nationella rättigheter 

såsom rätt till hälso- och sjukvård, skola, rättshjälp och socialt stöd, då rättigheterna i ett land ofta 

är knutna till ett medborgarskap. I egenskap av människa omfattas papperslösa immigranter 

däremot av de mänskliga rättigheterna, som utgår från alla människors lika värde och som 

majoriteten av världens länder har kommit överens om att följa (FN, 2008; Thörn, 2012). När det 

gäller papperslösa immigranter uppstår här ett dilemma mellan å ena sidan nationell lagstiftning 

med utgångspunkt i medborgarskapet och å andra sidan internationella överenskommelser som 

omfattar alla människor, oavsett legal status (Jönsson, 2014).  

Socialt arbete som global profession utgår från mänskliga rättigheter, medkänsla och solidaritet 

med människor i en utsatt situation. Arbetet ska bygga på erkännandet av alla människors höga och 

lika värde samt bidra till att främja mänskliga rättigheter och global social rättvisa (IFSW, 2012; 

IFSW, IASSW, & ICSW, 2012; SSR, 2013). Dessa etiska principer förtydligas i både globala etiska 

överenskommelser Ethics in Social Work: statement of principles (IFSW, 2012), i det strategiska 

dokumentet The Global Agenda for Social Work and Social Development: Commitment to Action 
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(IFSW et al., 2012) och i nationella etiska riktlinjer i Sverige (SSR, 2013). Med papperslösa 

immigranter som ett resultat av globala orättvisor och nya migrationsmönster ställs det lokala 

sociala arbetet inför nya villkor då globala omständigheter måste ses som lokala angelägenheter 

(Dominelli, 2010).  

1.1 Problemformulering 

Det offentliga sociala arbetet i Sverige utgår från kommunen och regleras av Socialtjänstlagen som 

tydliggör Socialtjänstens mål att; Samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund 

ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453, 1 kap 1§). Av Socialtjänstlagen framgår även att 

kommunen har det yttersta ansvaret för att ge individer i utsatta situationer den hjälp och det stöd 

som de behöver (SFS 2001:453, 2 kap 1§). Denna lag, som är en ramlag, är utformad för att ge 

socialarbetare i sin position som beslutsfattare ett utrymme att göra individuella bedömningar och 

fatta beslut efter varje enskild individs behov (SFS 2001:453). Handlingsutrymmet är dock villkorat 

utifrån organisatoriska ramar som nationell lagstiftning, internationella konventioner, budget och 

riktlinjer (Johansson, 2007).  

När papperslösa immigranter vänder sig till Socialtjänsten vid behov av stöd och hjälp, har det visat 

sig att vägledning i form av riktlinjer saknas och att ärenden hanteras på mycket olika sätt både 

mellan och inom kommuner (Cuadra & Staaf, 2014; Jönsson, 2014). Avsaknaden av riktlinjer och 

oklarheter kring hur ärenden gällande papperslösa immigranter ska hanteras ger därför ett stort 

ansvar till den enskilde socialarbetaren att fatta beslut. Med en begränsning av det sociala stödet 

som papperslösa immigranter har enligt nationell lagstiftning ställs professionens etiska värden på 

sin spets, varpå det blir intressant att studera hur enskilda socialarbetare hanterar detta.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några socialarbetares praktiska arbete med papperslösa 

immigranter inom kommunens Socialtjänst, när professionens etiska värden utmanas av nationell 

lagstiftning. 

Studiens syfte ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar:   

 Vilka hinder och möjligheter anser socialarbetarna finns för att hjälpa papperslösa 

immigranter? 

 Anser socialarbetarna att de följer nationella legala principer eller internationella 

deklarationer eller en kombination av dessa?  
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 Upplever socialarbetare något etiskt dilemma i att vilja hjälpa papperslösa immigranter och 

hinder i myndighetsutövning? 

2. Socialt arbete med papperslösa immigranter  

Följande kapitel belyser inledningsvis socialt arbete i ett globalt sammanhang, med utgångspunkt i 

globala yrkesetiska riktlinjer. Detta följs av ett avsnitt där begreppet papperslösa immigranter 

problematiseras och vidare en fördjupning kring gruppens levnadsvillkor och utsatthet. Kapitlet 

avslutas med hur det sociala arbetet i Sverige möter papperslösa immigranters behov av stöd och 

hjälp, inom kommunal socialtjänst såväl som inom frivilliga organisationer.   

2.1 Det globala möter det lokala 

Ojämlika förhållanden som gynnat västvärlden och försämrat levnadsvillkoren för människor i 

andra delar av världen har gjort att nya utsatta grupper och sociala problem har uppkommit 

(Dominelli, 2010; IFSW et al., 2012; Jönsson & Kamali, 2012). Till följd av detta ställs nya villkor på 

socialt arbete och professionellas förhållningssätt världen över, eftersom globala omständigheter 

måste ses som lokala angelägenheter (Dominelli, 2010).  Papperslösa immigranter utgör här en 

illustration över hur globala förändringar med ojämlika förhållanden blivit en lokal verklighet. För 

att i det lokala sociala arbetet kunna möta dessa globala sociala problem krävs adekvat kunskap 

kring de globala processer som medfört konsekvenser för lokalsamhällen och människors 

levnadsvillkor och som lett till en påtvingad migration (Jönsson & Kamali, 2012). När det gäller 

papperslösa immigranter blir även kunskap om internationella principer med utgångpunkt i 

mänskliga rättigheter nödvändigt för att tillgodose gruppens behov av stöd och hjälp eftersom 

nationell lagstiftning oftast inte räcker till.  

Mänskliga rättigheter är de grundläggande rättigheter som den enskilda anses kunna hävda 

gentemot det offentliga (Fischer, 2012). Rättigheterna kan spåras tillbaka till 1700-talet, men 

förtydligades 1945 i en internationell överenskommelse efter de brott som begicks under andra 

världskriget. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så lyder den första artikeln 

i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (FN, 2008). Rättigheterna är universella 

vilket innebär att de gäller alla människor, oavsett land, kultur eller specifik situation (Johansson, 

2008). Att en person befinner sig i ett land utan giltigt tillstånd och lever som papperslös immigrant, 

utgör därmed inget hinder för att personen ska omfattas av de mänskliga rättigheterna. 

I The Global Agenda (IFSW et al., 2012) som bygger på globala etiska principer och riktar sig till 

socialarbetare världen över, poängteras vikten av att främja de mänskliga rättigheterna i det sociala 
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arbetet för att kunna bekämpa globala, sociala orättvisor och ojämlikheter (SSR, 2013; IFSW, 2012; 

IFSW et al., 2012). I The global agenda (IFSW et al., 2012) tydliggörs även att rättigheterna är till för 

alla oavsett legal status. Rätten till socialt stöd och hjälp innefattar därmed även papperslösa 

immigranter, detta enligt följande: “We will advocate for the right of people to move between and 

within countries and for the right of documented and undocumented migrants to have access to 

social services” (IFSW et al., 2012, s. 3).  

2.2 Definition papperslösa immigranter 

Personer som saknar giltigt tillstånd att vistas i ett land benämns papperslösa immigranter utifrån 

dess juridiska ”icke legala” status. Det finns även andra definitioner, likt irreguljära immigranter, 

illegala invandrare eller illegala utlänningar. Begreppet illegal är dock problematiskt eftersom det 

tenderar att associera migration med något som är kriminellt och brottsligt medan irreguljära 

immigranter är otydligt och svårhanterligt (Socialstyrelsen, 2010). Illegal är även en juridisk status 

som konstruerats till följd av lagar som upprättats för att hantera migrationen. Följden blir att vissa 

personer inkluderas medan andra exkluderas och därmed stämplas som illegala (De Genova, 2002). 

Benämningen papperslösa immigranter kommer från franskans sans-papier som refererar till 

avsaknaden identitetshandling. På svenska kan begreppet vara missvisande eftersom en direkt 

översättning; papperslös saknar motsvarande betydelse. På grund av detta kan även benämningen 

papperslösa immigranter vara problematiskt (Khosravi, 2006). Det bör även klargöras att begreppet 

inte är en beskrivning av något statiskt, något som en individ är, utan refererar till den situation 

som en person befinner sig i när tillstånd att vistas i ett land saknas. Denna situation uppstår bland 

annat när personer stannar kvar i ett land när tid för visum har gått ut, även kallat overstayers. Den 

uppstår även när en person aldrig sökt asyl i ett land eller fått avslag på ansökan om asyl och 

fortfarande vistas i landet (Socialstyrelsen, 2010). Den benämning som kommer att användas i 

denna studie utifrån ovan nämnda definitioner, är papperslösa immigranter, vilket är en grupp som 

på grund av dess juridiska status saknar många av de grundläggande rättigheterna som medborgare 

och/eller personer med ”legal” status har.  

2.3 Papperslösa immigranters levnadsvillkor och utsatthet 

Med en begränsning av rättigheterna lever papperslösa immigranter under andra förhållanden och 

villkor än personer med legal status. I Sverige har detta gjort att papperslösa immigranter har blivit 

hänvisade till den irreguljära marknaden för sin försörjning samt tvingats till alternativa 

bostadslösningar. Dessa arbetsvillkor och brist på stöd och hjälp har gjort att sociala problem, med 

svårigheter att hyra bostad, och hälsomässiga problem är en verklighet för många papperslösa 



 

5 
 

immigranter (Jönsson, 2014). Förutom begränsade rättigheter inom olika samhällsarenor som vård, 

skola, arbete och bostad innebär papperslösa immigranters ”icke legala” status, på grund av en 

ständig rädsla att bli deporterad, även en begränsning när det gäller sociala relationer och 

möjligheter att röra sig fritt offentligt på gator och torg (Khosravi, 2006). Risken för att bli tagen av 

polisen och deporterad innebär även att papperslösa immigranter blir berövade skydd och 

säkerhet, då de vid utsatthet för brott som exempelvis våldsbrott inte kan göra anmälningar till 

polisen (ibid).  Det sociopolitiska klimat i västvärlden med en strikt migrationspolitik har även 

medfört en kriminalisering av immigranter och personer som befinner sig i ett land utan tillstånd. 

Detta har försvårat livsvillkoren för papperslösa immigranter med ökad marginalisering och 

diskriminering, eftersom deras juridiska ”icke legala” status i ett land betraktas som en kriminell 

handling (Furman, Ackerman, Loya, Jones, & Negi, 2012). Att de av vissa människor även betraktas 

som ”främlingar”, som enbart kommer till Sverige för att stanna för att utnyttja välfärdsystemet 

(Jönsson, 2014), har även försvårat möjligheterna för gruppen att få hjälp i det offentliga som i det 

civila samhället, vilket försätter papperslösa immigranter i en än mer utsatt situation. Till följd av 

gruppens utsatthet är de ofta i starkt behov av socialt stöd, för vilket ideella organisationer utgör 

en stor del, samtidigt som allt fler vänder sig till kommunens Socialtjänst gällande 

försörjningsfrågor, barn och familjeärenden, våld i nära relationer och missbruk (Cuadra & Staaf, 

2014; Socialstyrelsen, 2010).  

2.4 Socialt arbete med papperslösa immigranter i Sverige 

I Sverige har staten tagit på sig ett ansvar att sörja för de mest utsatta för vilket Socialtjänsten utgör 

en stor del. Den hjälp och stöd som staten tillger bygger på en generös välfärdsstat som växte fram 

i en tid av låg arbetslöshet och god ekonomisk tillväxt (Magnusson, 2006). Denna välfärdsmodell 

utgår även från att rättigheterna är universella just för att inte stigmatisera någon individ eller 

grupp. Dessa rättigheter rör skola, hälso- och sjukvård samt rätt till socialt stöd. Utifrån den 

integrationspolicy som Sverige har omfattas även migranter av rättigheterna på samma villkor som 

medborgare. Denna princip i kombination med välfärdssystemets generositet har medfört att 

migrationsstatusen blir avgörande för tillgängligheten till rättigheterna och rättigheterna är därmed 

kopplade till kontroll av migration (Björngren Cuadra, 2012). Papperslösa immigranter är en av 

dessa grupper där statens stöd och hjälp är begränsad, vilket tyder på att välfärdsstatens rättigheter 

gällande skola, hälso- och sjukvård och socialt stöd inte sträcker sig till alla individer.  En 

nedmontering av välfärdsstaten i Sverige har på senare år även kommit att bli en realitet som en 

konsekvens av nyliberalismen. Utvecklingen av ett marknadsanpassat samhället med privatisering 

av välfärdsstaten har därtill minskat möjligheterna för statligt stöd och hjälp hos medborgare så 

även hos papperslösa immigranter (Jönsson, 2014). Därför har papperslösa immigranter fått vända 
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sig till ideella organisationer, som oftast har begränsade resurser (Ibid). Exempel på ideella 

organisationer och nätverk som arbetar för att ge hjälp och stöd till människor i utsatthet och som 

även inkluderar papperslösa immigranter är Svenska Kyrkan, Röda Korset, Caritas och Sociala 

Missionen (Swärd, Börjeson & Hjern, 2007). Nätverk som är mer specifikt inriktade på just 

papperslösa immigranters rättigheter är nätverk som till exempel Ingen Människa Är Illegal och 

Papperslösa Stockholm (Hellgren, 2014). Förutom att bistå med praktisk och ekonomisk hjälp och 

stöd till papperslösa immigranter arbetar dessa ideella organisationer och nätverk aktivt för att 

främja gruppens rättigheter och förbättra deras livsvillkor. 

Det offentliga sociala arbetet utgörs av ett socialt skyddsnät som är tänkt att fånga upp individer 

som är i behov av hjälp och stöd. Detta sociala skyddsnät utgår från kommunens Socialtjänst, där 

arbetet utförs av enskilda handläggare. Det praktiska arbetet regleras främst av Socialtjänstlagen 

av vilken framgår att varje kommun har ”det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver” (SFS 2001:453, 2kap 1§). I denna lag nämns papperslösa immigranter inte 

specifikt, men genom ovan citerade lagparagraf och utifrån vistelsebegreppet som säger att ”Den 

kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp” (SFS 2001:453, 2a kap 1§), tydliggörs 

kommunens ansvar för individer som är i behov av stöd och hjälp. Utifrån professionens grund med 

hänvisning till Akademikerförbundet SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer (IFSW, 2012; SSR, 

2013) står även uttryckligen att det sociala ansvaret gäller alla människor som befinner sig i utsatta 

situationer, vilket då även innefattar papperslösa immigranter. Dock har ett politiskt klimat med en 

striktare migrationspolitik världen över fått direkt inverkan på socialarbetarnas praktik och de 

värden som professionen eftersträvar globalt som nationellt. Detta gäller främst förfarandet där 

kontroll av migration, exempelvis koll av giltigt uppehållstillstånd, kommit att överordna individens 

behov och rätt till insatser (Furman et al., 2012). Detta förfarande minskar därmed möjligheterna 

för papperslösa immigranter att få sina sociala rättigheter tillgodosedda inom kommunens 

Socialtjänst.  

Papperslösa immigranter har dock med hänvisning till mänskliga rättigheter stärkt sina rättigheter 

och möjligheter i Sverige på olika välfärdsarenor. Detta bland annat inom hälso- och sjukvård, som 

utifrån en lagförändring som trädde i kraft 2013, ger papperslösa samma rätt till hälso- och sjukvård 

som asylsökande (SOU 2011:48). 2013 gjordes även en lagförändring som fastslog rätten till 

skolgång för alla barn vilket därmed inkluderade papperslösa barn (SOU 2010:5). Förutom stärkta 

rättigheter inom skola samt hälso- och sjukvården har papperslösa våldsutsatta kvinnors rätt till 

jourboende realiserats. Dock till ett begränsat antal städer i landet som Malmö och Göteborg (Röda 

Korset, 2013).  
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3. Tidigare forskning  

I takt med att antalet papperslösa immigranter ökar, i Sverige men även inom hela EU, har den 

politiska och allmänna debatten kring gruppen ökat. Även inom forskningen har uppmärksamheten 

kring papperslösa immigranters livssituation under det senaste decenniet ökat markant (Björngren 

Cuadra, 2012). Omfattningen av studier som gjorts inom ramen för socialt arbete är dock 

fortfarande begränsad. Majoriteten av de studier som gjorts gällande papperslösa immigranters 

situation i Sverige behandlar gruppens rätt till hälso- och sjukvård och barns rätt till skolgång, utifrån 

Sveriges internationella förpliktelser att följa de mänskliga rättigheterna (Björngren Cuadra, 2012; 

Strange & Lundberg, 2014). Bland de studier som finns inom socialt arbete ligger fokus på 

papperslösa immigranters avsaknad av sociala rättigheter och hur detta hanteras i relation till 

mänskliga rättigheter, både i den kommunala socialtjänsten men även i det civila samhället. Nedan 

följer en redogörelse för denna tidigare forskning på området, uppdelat i tre avsnitt. 

3.1 Papperslösa immigranters rätt till hälso- och sjukvård samt skolgång 

Fram till juli 2013 sträckte sig rätten till sjukvård för papperslösa immigranter till egen bekostad 

akutsjukvård (Björngren Cuadra, 2012). Exkluderingen av papperslösa immigranter när det gäller 

rätten till hälso- och sjukvård kritiserades hårt utifrån att det strider mot mänskliga rättigheter, 

medicinsk yrkesetik och etiska principer för humanism och folkhälsa. Kritiken kom bland annat från 

FN utifrån att Sverige inte lever upp till internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter, men 

även från professionella inom vård- och omsorg, som på grund av rådande lagstiftning var tvungna 

att bryta mot professionsetiska principer för att istället vara en del av kontrollorganet för migration. 

Kritiken ledde fram till en lagändring som trädde i kraft i juli 2013 och som innebär för barn full rätt 

till hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som bofasta barn och för vuxna rätt till hälso- 

och sjukvård och tandvård som ”inte kan anstå” samt mödravård (SOU 2011:48) Detta är samma 

nivå av rätt till vård som asylsökande har, vilket är en nivå som sedan innan kritiserats av yrkeskåren 

för att inte leva upp till en standard som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna 

(Björngren Cuadra, 2012). Björngren Cuadra (2012) diskuterar i sin artikel Irregular migrants 

challenging policy hierarchies and health professions – the case in Sweden den hierarkiska 

ordningen mellan frågor om migration kontra det som gäller hälso- och sjukvård. Hon menar att 

lagändringen trots att den innebär en förbättring, sätter kontroll av migration före principer om 

hälso- och sjukvård och mänskliga rättigheter, och därmed visar att den hierarkiska ordningen med 

frågor om migration överordnade frågor om hälso- och sjukvård kvarstår.  
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Sverige har även tilldelats kritik från FN med avseende på barn till papperslösa immigranters 

skolgång, då det strider mot FN:s Barnkonvention att inte låta alla barn oavsett legal status gå i 

skolan (Strange & Lundberg, 2014). Kritiken ledde fram till en lagändring som gav samtliga barn som 

är varaktigt boende i Sverige rätt att gå i skolan från juli 2013 (SOU 2010:5). Trots att dessa barn nu 

har rätt att gå i skolan har det visat sig att vissa barn ändå stannar hemma av rädsla att bli tagen av 

polisen utifrån sin icke legala status i landet (Strange & Lundberg, 2014). Enligt en tillsynsrapport 

från Skolinspektionen (2015) är detta ett problem som har uppmärksammats av kommunerna och 

det konstateras i rapporten att skolorna bör arbeta för att göra barnen tillräckligt trygga för att 

komma till skolan. Lagändringen kan ändå ses som ett exempel på när mänskliga rättigheter ändå 

prioriteras framför en annars strikt kontroll av migration (Cuadra & Staaf, 2014).  

En annan aspekt som lyfts inom forskningen gällande papperslösa immigranter och gruppens 

avsaknad av sociala rättigheter är ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta genom Tjernberg (2010) som 

lyfter hur papperslösa immigranter bör omfattas av sociala rättigheter på samma villkor som alla 

andra i landet utifrån ett ekonomiskt resonemang. Han menar att både den informella och formella 

ekonomin bidrar till ökad tillväxt, vilket i sin tur utgör grunden för ett starkt välfärdssystem till vilket 

sociala rättigheter är kopplade. Eftersom även papperslösa immigranter kan vara 

skattebetalningsskyldiga bör de även få ta del av välfärdssystemets förmåner (Tjernberg, 2010).  

3.2 Socialtjänstens arbete med papperslösa immigranter 

På samma sätt som professionella inom hälso- och sjukvård i mötet med papperslösa immigranter 

hamnar i motsägelse mellan yrkesetiska värden och nationell lagstiftning, är detta en utmaning för 

socialarbetare. Skillnaden är dock att den lagstiftning som reglerar Socialtjänstens arbete, 

Socialtjänstlagen, inte explicit nämner papperslösa immigranter utan den professionelles 

bedömning görs utifrån det tolkningsutrymme som ramlagskonstruktionen ger. Studier har visat att 

det saknas tydliga direktiv och riktlinjer för arbetet med papperslösa immigranter och att det är 

tydligt att en efterfrågan av sådana finns bland socialarbetare (Cuadra & Staaf, 2014; Jönsson, 

2014). Avsaknaden av riktlinjer har lett till stora skillnader mellan olika kommuner, men även inom 

en och samma kommun i hur arbetet med papperslösa immigranter ser ut (Jönsson, 2014). Cuadra 

och Staaf (2014) lyfter i sin artikel om Socialtjänstens arbete med papperslösa immigranter, ur ett 

byråkratiskt perspektiv socialarbetarnas verklighet där ramarna för beslutsfattande ibland är 

oklara. Utgångsläget för artikeln är att socialarbetare i mötet med papperslösa immigranter står 

inför motsägande krav utifrån nationell och internationell lagstiftning och författarna ämnar utifrån 

det studera hur de hanterar sådana fall. Resultaten visar att socialarbetares uppfattning om 

Socialtjänstens ansvar för papperslösa immigranter varierar från att helt inkludera gruppen på 
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samma villkor som alla andra, med hänvisning till vistelsebegreppet (se ovan) till att helt exkludera 

gruppen från rätten till hjälp och stöd via Socialtjänsten (Cuadra & Staaf, 2014). Författarna 

förklarar exkluderingen som uttryck för värden som kan knytas till stark kontroll av migration, 

medan en inkludering innebär att sociala värden ges företräde (ibid).    

Även Jönsson (2014) lyfter i sin artikel Local Reactions to Global Problems: Undocumented 

Immigrants and Social Work motsättningar mellan nationell och internationell lagstiftning med 

avseende på socialt arbete med papperslösa immigranter. Här går författaren dock djupare in på 

hur socialarbetare hanterar det dilemma som kan uppstå när nationell lagstiftning utgör en 

begränsning för att tillgodose papperslösa immigranter social hjälp. Utifrån resultaten finns tre olika 

positioner som socialarbetare intar identifierade; the conformist position, the critical position och 

the position of legalistic improvisers. Den konformistiska positionen utmärks av att socialarbetaren 

förklarar papperslösa immigranters sociala problem genom individens egna val, vilket innebär att 

globala maktrelationer och orsaker till migration inte beaktas. Utifrån den här positionen 

exkluderas gruppen från socialt stöd med hänvisning till nationell lagstiftning. Den kritiska 

positionen innebär att socialarbetaren är kritisk mot nationell lagstiftning och regler som begränsar 

socialarbetares möjligheter att förbättra papperslösa immigranters livsvillkor. De som intar denna 

kritiska hållning arbetar för social förändring och social rättvisa och utmanar därför i sitt arbete 

etablerade normer och regler. Den tredje gruppen intar en mellanposition genom att inom givna 

ramar hitta ”kryphål” för att hjälpa papperslösa immigranter och menar att problemet är att det 

ofta saknas kunskap om nationella och internationella förpliktelser och att papperslösa 

immigranter av den anledningen inte alltid får den hjälp och stöd de har rätt till. Gällande beaktande 

av internationella deklarationer som de mänskliga rättigheterna visar studien därmed att vissa 

socialarbetare anser att svensk lagstiftning går i linje med dessa deklarationer, medan andra menar 

att den utgör hinder för att följa deklarationerna (Jönsson, 2014). Överlag visar studien att även om 

många socialarbetare känner till papperslösa immigranters utsatta situation och levnadsvillkor, är 

det få som kopplar gruppens utsatthet till sina globala rötter och orsaker och följaktligen även det 

sociala arbetet roll i en global och föränderlig värld (Jönsson, 2014). 

3.3 Det civila samhällets sociala arbete med papperslösa immigranter 

Vid sidan av det välfärdssamhälle som erbjuder papperslösa immigranter högst begränsade 

rättigheter finns ett civilsamhälle bestående av nätverk, frivilliga organisationer och aktiva 

privatpersoner som arbetar för att kompensera för den hjälp som staten inte tillhandahåller 

(Tjernberg, 2010). Det sociala arbetet som bedrivs av civilsamhället inkluderar praktisk hjälp till 

papperslösa immigranter för att tillgodose de mest basala behoven såsom mat, kläder, medicin och 
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tak över huvudet, men även hjälp i kontakt med myndigheter eller kring juridiska frågor (Jönsson, 

2014). Det har även visat sig att mobiliseringen av det sociala stödet från civilsamhället till 

papperslösa immigranter är av stor betydelse i kampen för gruppens rättigheter (Hellgren, 2014). I 

tider av nedmontering av välfärdsstaten till följd av nyliberala idéer läggs dock, trots utökade 

rättigheter till papperslösa immigranter, ett allt större ansvar på civilsamhället för att tillse att 

gruppen får den hjälp och stöd som de behöver (Jönsson, 2014). 

Inom ramen för hälso- och sjukvården startades redan 1996 en vårdinstans dit papperslösa 

immigranter kunde komma för att få vård utan kostnad (Biswas, Toebes, Hjern, Ascher, & 

Norredam, 2012). Initiativet var ett resultat av det dilemma det innebar för professionella att gå 

emot sin yrkesetik och solidaritet för att följa nationell lagstiftning och neka papperslösa 

immigranter vård. Kommunala socialarbetare har vid liknande dilemma, för att kunna hjälpa 

papperslösa immigranter att förbättra sina levnadsvillkor, skapat informella allianser med aktörer i 

det civila samhället eftersom de inte är begränsade av lagar och regler i samma utsträckning som 

socialarbetare inom kommunen är (Jönsson, 2014). Dessa allianser kan handla om personliga 

kontakter med sjuksköterskor, läkare, jurister och andra aktörer som på något sätt kan hjälpa när 

välfärdsstaten inte längre räcker till (ibid).  

4. Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiv som vi har analyserat vår empiri utifrån tar sin grund i de ramar som 

socialarbetaren i den byråkratiska organisationen har att förhålla sig till. Dessa ramar utgörs å ena 

sidan av en byråkratisk organisation med rötter i en nationalistisk välfärdsstat och å andra sidan 

professionens grund, med fokus på mänskliga rättigheter och ett anti-diskriminerande socialt 

arbete.  

4.1 Socialarbetaren som byråkrat i en nationalistisk välfärdsstat 

Den svenska välfärdsstaten är ett socialt skyddsnät som tar avstamp i solidaritet och jämlikhet 

gällande alla människor rätt till välfärdstjänster på lika villkor och framstår internationellt som den 

mest framgångsrika välfärdsmodellen. Detta utifrån principerna om jämlikhet, effektivitet, de 

sociala medborgliga rättigheterna samt universella rättigheter (Thullberg & Östberg, 1994). Den 

svenska modellen har dock, trots solidaritet och jämlikhetsambitioner, fått kritik för att verka 

diskriminerande och segregerande utifrån kön, klass och etnicitet. Detta genom diskriminerande 

mekanismer som gör att rättigheter för vissa grupper är begränsade (de los Reyes, 2006). Det 

generösa välfärdssystem som Sverige erhåller med rättigheter som utgår till medborgare och 
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migranter, har även medfört en stark kontroll av migrationsstatus för berättigandet av 

rättigheterna (Björngren Cuadra, 2012), och till följd av detta en begränsning av socialt stöd till 

papperslösa immigranter.  Välfärdstatliga rättigheter koncentrerat till medborgarskapet i ett land, 

har sina rötter i en nationalistisk välfärdsstat och ett nationalistiskt medborgarskap med en 

föreställning om etnisk och kulturell homogenitet (de los Reyes, 2006; Johansson, 2008). I SSR:s 

(2013) yrkesetiska riktlinjer som är de vägledande principerna som riktar sig till socialarbetare i 

Sverige framställs även medborgarskapet som utgångspunkten för vilka som omfattas av socialt 

stöd. Dessa yrkesetiska riktlinjer, med rötter i ett nationalistiskt medborgarskap, förstärker även en 

exkludering av grupper och individer som saknar svenskt medborgarskap, eller giltigt tillstånd i 

landet. Med en nationaliserad och exkluderande praktik i grunden och ett välfärdssystem som är 

uppbyggt på medborgarskapet legitimeras denna exkludering av papperslösa immigranter när det 

gäller rätten till socialt stöd (de los Reyes, 2006; Khosravi, 2006).  

I Sverige är det kommunens Socialtjänst som har ansvaret för att varje enskild individ får den hjälp 

och stöd som denne är i behov av (SFS 2001:453, 2kap 1§). Denna verksamhet som utgör en del av 

välfärdsapparaten illustrerar en byråkratisk organisation med en hierarkisk ordning där makten 

styrs uppifrån och ned. Detta i enlighet med den byråkratiska idealtypiska modellen som myntats 

av sociologen Max Weber och som är en organisationsmodell som Weber menar karaktäriseras av 

regelstyrning, opersonlighet, en distinktion mellan arbete och privatlivet, administration, 

specificerade arbetsuppgifter och en uttalad hierarki mellan tjänstemän (Weber, Lundquist, & 

Retzlaff, 1987). Inom den byråkratiska organisationens nedersta skikt återfinns gräsrotsbyråkrater, 

som utifrån sin position är den grupp inom organisationen som har direktkontakt med individer 

som är i behov av socialt stöd (Lipsky, 2010). Begreppet gräsrotsbyråkrat som Michael Lipsky skapat 

refererar inom kommunens Socialtjänst till enskilda handläggare och som i egenskap av byråkrat 

har ett handlingsutrymme att göra bedömningar och fatta beslut över den sociala service som en 

individ har rätt till (Johansson, 2007). Detta handlingsutrymme som Socialtjänstlagens 

ramkonstruktion möjliggör är dock villkorat utifrån organisatoriska ramar, vilket gör att 

handläggaren i sin position och i sitt beslutsfattande är ”bunden” till sin organisation (Weber et al., 

1987). Handläggaren inom kommunens Socialtjänst har i detta hänseende ett formellt regelverk 

som de är bundna till att följa, vilket är en av byråkratins signalement (Johansson, 2007). Detta 

formella regelverk utgår främst från Socialtjänstlagen som är utformad som en ramlag just för att 

ge handläggaren det utrymme som krävs för att kunna göra individuella bedömningar (Cuadra & 

Staaf, 2014; SFS 2001:453). Det finns därmed en paradox här mellan att å ena sidan kunna göra 

individuella bedömningar men o andra sidan tvingas förhålla sig till organisationens ramar, som 

förutom, formella regler på nationell nivå, handlar internationella konventioner, informella regler, 

organisationens intressen, budgeten, och tidsaspekter (Johansson, 2007). Denna byråkratiska 
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organisation med en nationalistisk praktik som grund, ställer därmed socialarbetarens 

professionella värden på sin spets (Lipsky, 2010), när det gäller att tillhandahålla rättigheter till alla 

människor som är i behov av stöd och hjälp, oavsett legal status i ett land. Avsaknaden av riktlinjer 

inom kommunen som är påtagligt när de gäller papperslösa immigranter (Cuadra & Staaf, 2014) 

lägger även ett större ansvar på den enskilde handläggaren att fatta beslut. I de fall där riktlinjer 

saknas tenderar dock gräsrotsbyråkrater att utgå från personliga uppfattningar och etiska 

bedömningar (Lipsky, 2010).  

4.2 Mänskliga rättigheter och ett anti-diskriminerande socialt arbete 

Oavsett nationella, byråkratiska och organisatoriska begränsningar i det välfärdstatliga sociala 

arbetet med papperslösa immigranter finns det, för det sociala arbetet som profession, ett antal 

värden och normer som professionen bygger på och som vägleder det sociala arbetets praktik. 

Solidaritet och medmänsklighet med människor i utsatta situationer utgör sådana grundläggande 

värden. Principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är ytterst ledande för 

socialt arbete som profession (SSR, 2013; IFSW, 2012). Det internationella måldokumentet för 

socialarbetare The global agenda gör tydligt att det sociala ansvaret inte stannar vid nationsgräns 

eller medborgarskap och uppmanar socialarbetare världen över att arbeta tillsammans för att 

bekämpa sociala orättvisor och för att mänskliga rättigheter ska komma alla människor till del, 

oavsett legal status i ett land (IFSW et al., 2012). 

Som vägledning i arbetet att stärka social rättvisa och mänskliga rättigheter i det sociala arbetets 

praktik finns kritiska, anti-diskriminerande perspektiv. Dessa kritiska perspektiv har i Sverige 

tidigare inte varit så framträdande i och med det solidariska välfärdssystemet, men har de senaste 

decennierna på grund av växande globala orättvisor och strukturellt förtryck, vuxit sig starkare 

(Mattsson, 2014). De kritiska perspektiven syftar till att synliggöra maktstrukturer som med 

historiska rötter utgör en del av vår verklighet av ojämlikhet och sociala problem och något vi som 

medmänniskor och socialarbetare i praktiken måste förhålla oss till. Detta eftersom de ojämlika 

maktstrukturerna finns integrerade i det sociala arbetets praktik, genom lagstiftning och etablerade 

normer (de los Reyes, 2005; Dominelli, 2008). En oreflekterad och rutinmässig tillämpning av 

regelverket medför här en särbehandling, varpå det blir viktigt med kritiska perspektiv för att 

identifiera de handlingar, mekanismer och strukturer som möjliggör diskriminering (de los Reyes, 

2006). När det gäller papperslösa immigranter finns ett sociopolitiskt klimat präglat av kontroll av 

migration, vilket är ett exempel på normer som påverkar socialarbetaren i sitt praktiska arbete med 

gruppen (Furman et al., 2012). Utan kritiska perspektiv i socialt arbete finns en risk att 

socialarbetaren istället för att motverka, bidrar till att upprätthålla och förstärka ojämlika 
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maktstrukturer, trots att arbetet utförs med goda intentioner (Dominelli, 2008). För att fläta 

samman dessa kritiska, teoretiska perspektiv med det praktiska sociala arbetet behövs kritisk 

reflektion (Mattsson, 2010). Genom att kritiskt reflektera över de maktstrukturer som påverkar 

socialarbetaren, klienten och organisationen öppnas möjligheter för alternativa sätt att handla i en 

specifik situation vilket även utvecklar en medvetenhet hos socialarbetaren om förmågan att kunna 

bidra till social förändring (Mattsson, 2010). Med en nationalistisk och exkluderande välfärdsstat 

som ger begränsade rättigheter till papperslösa immigranter, blir kritiska perspektiv nödvändiga i 

arbetet med att möta gruppens behov av stöd och hjälp, men även för att kunna arbeta för social 

förändring på strukturell nivå (Jönsson, 2014).  

5. Metoddesign 

I detta kapitel redogör vi för studiens metodologiska aspekter, utifrån ett antal olika underrubriker. 

Inledningsvis beskrivs studiens hermeneutiska vetenskapsteoretiska inriktning och studiens 

kvalitativa ansats med ett induktivt förhållningssätt. Detta följs av en redogörelse för valet av 

kvalitativ intervju som metod samt hur urvalet av respondenter har utförts. Vidare följer ett avsnitt 

om hur vi gått tillväga vid insamling av vårt material, ett avsnitt om innehållsanalysen som är den 

analysmetod vi använt oss av för bearbetning av vårt material samt en diskussion kring studiens 

trovärdighet.  En diskussion kring etiska överväganden förs därefter utifrån studiens 

forskningsetiska principer samt etiken i relation till vår forskningsfråga. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för vår arbetsfördelning.  

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Inom samhällsvetenskapen finns två vetenskapsteoretiska perspektiv vilka skiljer sig åt när det 

gäller synen på kunskap och följaktligen på hur kunskap produceras. Det ena perspektivet, 

positivismen, utmärks av en strävan efter absolut kunskap och att kunskapen inhämtas via 

iakttagelser utifrån våra fem sinnen samt det som logiskt går att räkna ut.  Detta perspektiv står i 

motsats till den hermeneutiska vetenskapsteoretiska inriktningen som betonar tolkningens roll för 

kunskap och förståelse (Allwood & Eriksson, 2010). Vår studie ämnar att inhämta kunskapen kring 

socialarbetares arbete med papperslösa immigranter. Detta utifrån svar från socialarbetare som 

inom kommunens Socialtjänst kommit i kontakt med gruppen. Eftersom dessa svar inte kan 

frikopplas från organisatoriska ramar, historiska rötter och politiska strukturer som socialarbetaren 

omges av, blir tolkningens roll för förståelse och kunskap centralt. Till grund ligger en syn på 

kunskap som relativ, det vill säga att kunskap inte är absolut utan att den beror på det kontextuella 

sammanhanget (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med ett intresse att skapa en djupare förståelse 
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utifrån några socialarbetares perspektiv, förhållningssätt och praktiska arbete, genomsyras vår 

studie av ett tolkande, hermeneutiskt perspektiv.  

Mot denna bakgrund och för att besvara studiens frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ 

ansats. Detta för att fånga några socialarbetares upplevelser och erfarenheter i mötet och arbetet 

med papperslösa immigranter. Den kvalitativa ansatsen innebär att utgå från studiesubjektets 

perspektiv och lägger vikt vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). Eftersom vi inte lägger anspråk på att varken kvantifiera eller 

generalisera våra resultat, utan vill få en djupare förståelse för enskilda personers perspektiv, 

lämpar sig en kvalitativ ansats. Vidare har studien ett induktivt förhållningssätt, vilket beskriver 

relationen mellan teori och forskning. Med en induktiv ansats är teorin resultatet av en 

forskningsinsats i motsats till den deduktiva ansatsen där en teori skall bekräftas med hjälp av 

observationer (Bryman, 2011). För vår studie innebär den induktiva ansatsen att vi med ett öppet 

förhållningssätt inhämtat empiri som sedan analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv.  

5.2 Kvalitativ intervju  

Den metod som vi finner mest lämplig utifrån syftet med studien är kvalitativ intervju. Den 

kvalitativa intervjun karaktäriseras av ett intresse att fånga intervjupersonernas ståndpunkter till 

skillnad från den kvantitativa intervjun där forskarens intresse är i fokus (Bryman, 2011). För att ge 

utrymme för respondenten att kunna formulera sig fritt, men ändå styra intervjun utifrån specifika 

teman med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, har vi valt en semistrukturerad intervju.  

Till skillnad från en helt ostrukturerad intervju, som mer liknas vid ett vanligt samtal, styrs den 

semistrukturerade intervjun av en intervjuguide med frågor utifrån teman (Bryman, 2011). Vår 

intervjuguide är systematiskt utformad i förhållande till studiens syfte och frågeställningar utifrån 

följande teman; Vilka hinder och möjligheter finns för socialarbetare att hjälpa papperslösa, Följer 

socialarbetarna nationella legala principer eller internationella deklarationer eller en kombination 

av dessa och Upplever socialarbetare något etiskt dilemma i att vilja hjälpa papperslösa och hinder 

i myndighetsutövning (se bilaga 1).  För att öka möjligheterna för respondenten att tala fritt och för 

att fånga socialarbetarens perspektiv har vi formulerat öppna frågor.  

5.3 Urval  

Utifrån studiens syfte att studera några socialarbetares praktiska arbete med papperslösa 

immigranter, har samtliga intervjuer gjorts med handläggare inom kommunens Socialtjänst. 

Intervjuerna har gjorts med handläggare inom de olika verksamheterna; ekonomiskt stöd (1), barn 

och familj (1) och ensamkommande flyktingbarn (2) inom tre olika kommuner i Sverige. Urvalet 
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bygger på att respondenterna i sin yrkesroll kommit i kontakt med papperslösa immigranter. Detta 

urvalsförfarande är ett målstyrt urval där respondenterna är strategiskt utvalda utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Då majoriteten av de kommuner vi kontaktade inte hade 

erfarenheter av att arbeta med papperslösa immigranter, var tillgängligheten till respondenter en 

begränsande faktor. Urvalet har därmed gjorts med avseende på detta. Av de fyra respondenter 

som ingår i studien har två stycken erfarenhet av att fatta beslut i ärenden gällande papperslösa 

immigranter och två har erfarenhet av att arbeta med gruppen men inte i en beslutsfattande roll. 

Variabler som ålder, kön, utbildningsnivå eller geografiskt område har ingen relevans för att besvara 

studiens syfte, varför dessa inte tagits i beaktande vid urvalet.  

5.4 Tillvägagångssätt 

För att få tag på respondenter till vår studie började vi med skicka ut ett informationsbrev till ett 

tiotal kommuner, där vi presenterade oss själva och studiens syfte, och vilken målgrupp vi var 

intresserad av att göra en intervju med (se bilaga 2). Därefter kontaktade vi dessa kommuner via 

telefon, för att utifrån deras intresse att medverka boka tid för intervju, samt för att skapa en grund 

för förtroende och trovärdighet inför kommande intervju. Tid och plats för intervju bokades med 

hänsyn till respondentens önskemål. Vi hade som ambition att göra intervjuerna i fysiska möten 

men var även öppna för att göra intervjuer via telefon. Av samtliga intervjuer gjordes en 

telefonintervju och tre via fysiska möten.  Samtliga intervjuer har vi gjort gemensamt, med 

undantag från en intervju där endast en av oss närvarade. För att kunna fokusera på samtalet och 

inte gå miste om väsentlig information användes inspelningsutrustning, utifrån godkännande av 

respondenten. De inspelade intervjuerna transkriberades därefter, vilket innebär att inspelade 

materialet skrivs ut (Bryman, 2011). En av intervjuerna spelades inte in i enlighet med 

respondentens önskemål. I detta fall fördes istället anteckningar som direkt efter intervjun 

sammanställdes och skrevs ut.  

5.5 Analysmetod 

Den insamlade empirin som utgör grunden för vår analys är intervjuer med socialsekreterare där 

fokus har varit att få fram upplevelser och erfarenheter av att arbeta med papperslösa immigranter. 

För att organisera, bearbeta och analysera intervjumaterialet har vi valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analysmetod handlar om att beskriva variationer och identifiera likheter och 

skillnader i textinnehåll, som i vårt fall är de transkriberade intervjuerna (Granheim Hällgren & 

Lundman, 2012). Textinnehållets likheter och skillnader analyseras på olika nivåer där både det 

manifesta och det latenta budskapet analyseras. Det manifesta budskapet är det som framgår av 

texten, medan det latenta budskapet är det som framkommer genom tolkning av texten. För att 
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inte helheten ska missas med en alltför textnära analys är det nödvändigt att analysen sker på båda 

nivåerna samtidigt (ibid).  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes en genomläsning och grovsortering av det 

insamlade materialet för hitta de väsentliga innehållsdelarna, så kallade domäner (Granheim 

Hällgren & Lundman, 2012). Inom domänerna sökte vi sedan efter centrala ord och meningar, som 

benämns meningsenheter och som skulle komma att utgöra grunden för vår analys. Därefter 

gjordes en kondensering och kodning av innehållet, vilket innebär att först korta ner texten för att 

fokusera de centrala delarna och sedan ytterligare en koncentrering med betoning på innebörden 

av textinnehållet (ibid). Det kodade materialet delades sedan in i olika kategorier utifrån likheter i 

koderna. Genom denna process fann vi slutligen tre teman med ett antal underteman; Tema 1: 

Begränsningar och möjligheter, med underteman Kunskap, Socialtjänstens erfarenheter av arbete 

med papperslösa immigranter, Det praktiska arbetet med papperslösa immigranter och Betydelsen 

av frivilliga organisationer, tema 2: Vägledande lagar och principer med underteman Nationell 

lagstiftning samt Internationella principer och övriga riktlinjer, tema 3: Etiskt dilemma med 

underteman Myndighetsutövning och Maktlöshet. Dessa teman och underteman analyseras sedan 

med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

5.6 Studiens trovärdighet 

För att ge läsaren en möjlighet att bedöma trovärdigheten av denna studie har vi genomgående i 

alla uppsatsens delar arbetat systematiskt och med fokus på transparens, det vill säga utförligt 

redovisat hur vi gått tillväga för att komma fram till studiens resultat (Granheim Hällgren & 

Lundman, 2012). Användning av inspelningsutrustning i majoriteten av intervjuerna (utifrån 

respondentens godkännande) gjorde det möjligt att efteråt tillsammans gå igenom materialet och 

i analysarbetet diskutera tolkningsmöjligheter av respondenternas svar i syfte att minska 

misstolkningar. Vi har även i möjligaste mån utfört intervjuerna gemensamt i fysiska möten, vilket 

vi upplevde skapade bättre förutsättningar för förtroende samtidigt som det minskade riken för 

missförstånd och missuppfattningar då ett helhetsintryck med kroppsspråk är en del av tolkningen. 

Genom samspelet i intervjusituationen är vi som intervjuare medskapare av texten som ligger till 

grund för studiens resultat, vilket gör att vår förförståelse är av betydelse (Granheim Hällgren & 

Lundman, 2012). Vår förförståelse utifrån erfarenhet av praktiskt arbete som handläggare inom 

Socialtjänsten upplever vi till fördel för studien då vi genom detta kunde sätta oss in i våra 

respondenters arbetssituation, vilket skapade förutsättning för förståelse och mer sanningsnära 

tolkningar av svaren. Som vi nämnt ovan är vår intervjuguide utformad med öppna frågor för att ge 
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respondenten möjlighet att reflektera och svara fritt. Vi har även bifogat intervjuguiden som bilaga 

som en del av studiens genomgående transparens.  

5.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden inom forskning handlar dels om metodologiska aspekter, det vill säga att 

studien genomförs på ett etiskt försvarbart sätt utifrån forskarens handlande, men det handlar även 

om vilka frågor som ställs och ur vilka perspektiv. De metodologiska aspekterna kommer vi 

redogöra för längre ner, men först några rader om val av forskningsfråga.  

Studien tar sin utgångspunkt i ett grundläggande etiskt övervägande som, i enighet med 

socialarbetares professionsetiska värden med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, handlar om en 

ambition att främja social rättvisa. Detta genom att lyfta det praktiska sociala arbetet med 

papperslösa immigranter, utifrån gruppens utsatta situation med mycket begränsade rättigheter i 

vårt samhälle. Humphries (2008) menar att etisk forskning inom socialt arbete bör syfta till att inte 

bara neutralt beskriva sociala problem, utan att forskningen i sig, genom att studera orättvisor och 

ojämlikheter är en del i arbetet för social förändring.  Etik i forskning inom socialt arbete handlar 

således även om vilka frågor som ställs, vems villkor som lyfts och att studera det sociala arbetets 

praktik i förhållande till orättvisa villkor. Genom en vilja att synliggöra ojämlika strukturer och 

förändra dessa finns även en politisk dimension i det sociala arbetets forskning (Humphries, 2008). 

I vår studie tar vi tydligt ställning för papperslösa immigranters rättigheter, vilket enligt Humphries 

(2008) är ett legitimt val utifrån att det baseras på värden som syftar till att arbeta för en mer rättvis 

värld.  

De metodologiska aspekterna av etiken i vår studie utgörs av ett antal forskningsetiska principer 

som beaktats genomgående. Dessa är; informationskravet som innebär att deltagare ska 

informeras om undersökningens syfte, deltagandets frivillighet och rätt att avsluta när som helst 

under studiens gång, samtyckeskravet som innebär att deltagaren måste samtycka till sin 

medverkan, konfidentialitetskravet som innebär att deltagarens personuppgifter måste behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och nyttjandekravet som säger att insamlade uppgifterna 

endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

I genomförandet av vår studie har nämnda forskningsetiska principer tagits i beaktande. I samband 

med första kontakten kring en förfrågan om medverkan om studien har vi i enighet med 

informationskravet presenterat studiens syfte samt informerat om det frivilliga valet att delta och 

rätten att avsluta när som helst. Utifrån samtyckeskravet har endast de personer som själva valt att 

delta inkluderats i studien. Även under intervjuerna var samtyckeskravet aktuellt då 
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inspelningsutrustning endast användes efter godkännande av respondenten. 

Konfidentialitetskravet innebär för oss att all information gällande deltagarna skyddats under 

studiens gång, men även efter. Namn och andra uppgifter som riskerar att avslöja deltagarnas 

identitet är fingerade i texten för att skydda deltagarna. När det gäller nyttjandekravet har vi med 

hänsyn till deltagarnas integritet och privatliv, i samtalet endast lagt vikt vid det som är relevant för 

studiens syfte. Positionen som intervjuare får därmed inte användas för att tillgodose personliga 

behov utifrån intresse och nyfikenhet. Informationen som framkommer av intervjun används 

endast utifrån forskningsändamålet, såsom är presenterat för deltagarna.  

5.8 Arbetsfördelning 

Arbetets samtliga delar har vi utarbetat gemensamt. Detta innefattar insamling av forskning och 

annan litteratur, genomförande av intervjuer och bearbetning av intervjumaterialet. I 

skrivprocessen har vi delvis arbetat var och en för sig, och delvis suttit tillsammans. Detta för att 

under arbetets gång kunna diskutera och på så sätt väga in bådas tolkning och reflektion kring 

arbetet, men även för att få ett enhetligt språk genomgående i uppsatsen.   

6. Resultat och analys 

Vi kommer i följande avsnitt presentera studiens resultat utifrån tidigare nämnda tre teman; 

Begränsningar och möjligheter, Vägledande lagar och principer samt Etiska dilemman. Vidare 

kommer dessa resultat att analyseras med hjälp av våra teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning.  

6.1 Begränsningar och möjligheter  

Följande tema, uppdelat i fyra underteman, behandlar respondenternas sammanlagda kunskap 

kring papperslösa immigranters levnadsvillkor och sociala utsatthet samt den erfarenhet som finns 

inom kommunen av att arbeta med gruppen.  Vidare behandlas socialtjänstens praktiska arbete 

och frivilliga organisationers betydelse när det kommunala stödet inte räcker till. Detta tema syftar 

således att utifrån respondenterna i studien synliggöra möjligheter och begränsningar för 

socialarbetare att tillhandahålla det sociala stödet som papperslösa immigranter är i behov av.  

6.1.1 Kunskap  

Samtliga respondenter beskriver papperslösa immigranter som en utsatt grupp, samtidigt som de 

ger uttryck för den okunskap som finns inom kommunen som samhället i stort, kring papperslösa 

immigranters sociala situation och levnadsvillkor; 
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 ”Erfarenheten är liten, i landet i stort, och i vår kommun, det finns väldigt lite kunskap 

kring deras situation ” (Olof, socialsekreterare). 

Citatet ovan ger uttryck för den kunskapsbrist som respondenterna menar finns i kommunen, men 

även inom Sverige i stort rörande papperslösa immigranters sociala utsatthet, vilket även tidigare 

studier visat utifrån att ärenden hanteras mycket olika (Cuadra & Staaf, 2014; Jönsson, 2014).  

Vidare antyder en annan respondent att Socialtjänstens bristfälliga kunskap rörande papperslösa 

immigranters levnadsvillkor utgör en begränsning för hur man skall arbete med gruppen; 

”De är jättesvårt att arbeta med dem och vi inom socialtjänsten behöver ofantligt 

mycket mer kunskap och utbildning för hur man hanterar den här gruppen” (Jörgen, 

socialsekreterare) 

Ytterligare ett citat som belyser kunskapsbristen lyder enligt följande; 

 ”... vill man leva det mycket ansträngande och utsatta livet som papperslösa då får 

man ju göra det du riskerar ju... i princip måste du jobba svart, du är utsatt för många 

saker, du har inga rättigheter, du bor... Men ja, du har ju rätt, eller rätt och rätt men 

rätt... ja du har ju ett ansvar för dig själv att bestämma hur du vill göra...” (Mona, 

socialsekreterare)  

I detta resonemang har respondenten förståelse för att papperslösa immigranter befinner sig i en 

utsatt situation, men indikerar att detta är något som individen valt själv. Detta bekräftar tidigare 

studier som menar på att socialarbetare har kunskap om papperslösa immigranters utsatta 

situation men inte kopplar utsattheten till globala strukturer (Jönsson, 2014). I detta fall blir kritiska 

perspektiv nödvändiga i det praktiska arbetet med papperslösa immigranter, för att synliggöra de 

maktstrukturer som påverkar individens utsatthet och genom kritisk reflektion kunna handla på ett 

sätt som bidrar till social förändring istället för att upprätthålla ojämlikheter (Mattson, 2010). 

6.1.2 Socialtjänstens erfarenheter av arbete med papperslösa immigranter 

Majoriteten av respondenterna vittnar om att erfarenheten av arbete med papperslösa 

immigranter är begränsad och att det enligt dem beror på att papperslösa inte vänder sig till 

Socialtjänsten och andra myndigheter.  

”Ja har väldigt lite erfarenheter av papperslösa, har bara haft ett ärende… det är en 

grupp som inte söker sig till myndigheterna” (Olof, socialsekreterare).  

En annan respondent beskriver den begränsade kontakten som Socialtjänsten har med papperslösa 

immigranter enligt följande; 
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”Sen finns det ju också ett stort misstroende mot oss… man litar inte på oss för man 

tänker att vi bestämmer säkert om uppehållstillstånd och allting annat” (Johan, 

socialsekreterare).  

I detta citat framhåller respondenten den bristande tillit som papperslösa immigranter har 

gentemot myndigheter, utifrån en rädsla att bli påkommen med att inte ha något 

uppehållstillstånd. Den oro som papperslösa immigranter har för att bli tagen av polisen och 

deporterad (Khosravi, 2006), utgör därmed en grundläggande faktor till att papperslösa 

immigranter inte vänder sig till Socialtjänsten och myndigheter överlag och därmed en begränsning 

för kommunala socialarbetare att hjälpa gruppen.  

6.1.3 Det praktiska arbetet med papperslösa immigranter  

De praktiska begränsningar som samtliga respondenterna nämner är bland annat att inte ha någon 

adress att skicka brev till samt att avsaknaden av identitetshandlingar kan ställa till problem vid 

hantering av ärenden. Vidare ger respondenter uttryck för praktiska bekymmer utifrån att 

papperslösa immigranter inte har personnummer och bankkonton. Samtidigt som respondenterna 

ger uttryck för begränsningar i praktiken för att kunna tillhandahålla papperslösa immigranter den 

sociala servicen som de är i behov av, framhåller respondenterna olika sätt att hantera dessa 

begränsningar på, vilket framgår enligt följande; 

”Rent praktisk kan det vara om någon kommer och är papperslös och inte har 

legitimation eller identitet då kan man inte skriva ut rekvisition, eller jag har gjort det 

någon gång, men då får man ju åka med dem till affären och plocka ut den” (Mona, 

socialsekreterare).  

I citatet ovan synliggörs hur betydelsefullt det är att kunna legitimera sig för att få tillgång till socialt 

stöd, vilket därmed riskerar att exkludera papperslösa immigranter som inte kan styrka sin identitet 

eftersom identitetshandlingar saknas. Detta bekräftar tidigare studier som visar på att kontroll av 

migration kommit att bli en integrerad del i det sociala arbetets praktik, och att det kommit att 

överordna individers behov av hjälp och stöd (Björngren Cuadra, 2012; Furman et al., 2012). Denna 

praktiska tillämpning bekräftar därtill en organisation som har sina rötter i en nationalistisk 

välfärdsstat, där en begränsning av rättigheter görs utifrån en legitim rätt att vistas i landet (de los 

Reyes, 2006). Trots att det finns sätt att kringgå denna nationaliserade byråkrati, vilket citatet ovan 

bekräftar, upplever många respondenter att den byråkratiska organisationen, genom 

lagstiftningen, utgör hinder för att ge det sociala stödet till papperslösa immigranter på lika villkor 

som medborgare och personer med uppehållstillstånd;  
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”Ja frivilliga insatser (enligt Socialtjänstlagen) är ju egentligen mycket mer begränsade, 

det finns något som heter bostadssocialt kontrakt och det får du ju inte som 

papperslös” (Mona, socialsekreterare).  

Detta citat indikerar en upplevd begränsning hos respondenten gentemot papperslösa immigranter 

när det gäller frivilliga insatser som den kommunala Socialtjänsten erbjuder enligt Socialtjänstlagen. 

En annan respondent beskriver de begränsningar som finns inom organisationen för att kunna 

hjälpa papperslösa immigranter enligt följande;  

”Vi kan erbjuda papperslösa hjälp vid akut nödsituation, då bedöms de på samma sätt 

som andra icke kommunmedborgare… de kan få hjälp med matpengar, pengar till 

medicin och eventuellt hyra…” (Olof, socialsekreterare).  

Här framhålls respondenten i sin position som handläggare som en kugge i ett system som har att 

följa direktiv uppifrån (Weber et al., 1987). Begränsningarna häri kan därmed kopplas till den 

byråkratiska organisationen som handläggaren ingår i, där man som handläggare har att förhålla 

sig till organisationens ramar, vilket bland annat innefattar att strikt följa formella lagar och regler 

(Johansson, 2007).  

6.1.4 Betydelsen av frivilliga organisationer 

Samtidigt som respondenterna ger uttryck för en begränsning att hjälpa papperslösa immigranter 

inom den byråkratiska organisationen, pekar respondenterna på möjligheter att hjälpa. Detta med 

hänvisning till frivilliga organisationer som kommunen samarbetar med för att tillgodose hjälp och 

stöd till människor i utsatta situationer. En respondent beskriver det så här;  

”Sen gör ju kommunen annat och så än Socialtjänsten för Socialtjänsten är en 

myndighet, den är lite otymplig, myndigheter måste vara myndigheter. Man ger ju då 

för att komma runt många bekymmer, ger man bidrag till olika organisationer, som 

exempelvis kvinnojourer… de kan ju hantera saker utan att det är myndighetsprocess, 

man behöver inte ta det här likhet inför lagen utan man kan hjälpa folk hur man vill, 

enligt sina egna riktlinjer, det tror jag egentligen är mycket mer effektivt” (Mona, 

socialsekreterare).  

Citatet ovan förstärker resonemanget att välfärdsstaten, vilket socialtjänsten är en del av, enbart 

kan erbjuda begränsade rättigheter till papperslösa immigranter, och att frivilliga organisationer 

och aktiva privatpersoner kompenserar för den hjälp som staten inte tillhandahåller (Tjernberg, 

2010). Den betydelse som ideella organisationer har för att kunna hjälpa papperslösa att få det 

sociala stödet som de har rätt till framgår även via följande citat; 
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”De papperslösa som jag haft kontakt med kom i kontakt med Socialtjänsten via en 

ideell organisation... med engagerade privatpersoner…” (Olof, socialsekreterare)  

Här utgör ideella organisationer en möjlighet för papperslösa immigranter att få hjälp och stöd via 

Socialtjänsten, vilket kompenserar för den begränsning i tidigare avsnitt som handlar om att 

papperslösa immigranter av rädsla för att bli tagen av polisen och deporterad undviker att vända 

sig till myndigheter och därmed även kommunens socialtjänst. 

6.2 Vägledande lagar och principer 

Detta tema behandlar de vägledande lagar och principer som respondenterna hänvisar till i arbetet 

med papperslösa immigranter. Detta övergripande tema delas upp i underteman som behandlar 

hur respondenterna förhåller sig till nationell lagstiftning respektive internationella principer och 

andra riktlinjer. 

6.2.1 Nationell lagstiftning 

Samtliga respondenter uttrycker att Socialtjänsten har ett ansvar att bistå papperslösa immigranter 

med hänvisning till Socialtjänstlagen ”att kommunen har det yttersta ansvaret för ge individer i 

utsatta situationer den hjälp och det stöd som de behöver” (SFS 2001:453, 2 kap 1§). Med 

hänvisning till lagen menar de två av våra respondenter med erfarenhet av beslutsfattande att 

papperslösa immigranter har rätt till socialt stöd i samma utsträckning som andra ”icke-

kommuninvånare”, vilket innefattar akuta matpengar, pengar till hemresa eller i vissa fall pengar 

till hyra. Genom den nationella lagstiftningen tydliggörs Socialtjänstens ansvar för papperslösa 

immigranter enligt följande;  

”Socialtjänstens ansvar gäller alla oavsett varför de är här, ingen ska svälta” (Olof, 

Socialsekreterare).   

I citatet ovan ger respondenten uttryck för att Socialtjänstlagen vilar på en solidarisk grund och 

social rättvisa. Dessa principer som tar sin grund i mänskliga rättigheterna är ytterst vägledande för 

socialt arbete som profession (SSR, 2013; IFSW, 2012). Även följande citat uttrycker dessa värden i 

relation till den nationella lagstiftningen;  

”Allting som är akut kan man alltid bevilja till alla, det är ju kommunens yttersta ansvar, 

då spelar det ingen roll vem du är” (Mona, socialsekreterare).  

I ovan nämnda citat synliggörs även en vilja att göra gott för alla människor oavsett legal status med 

Socialtjänstlagen som utgångspunkt. Resonemangen visar även på det begränsade sociala stöd som 
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papperslösa immigranter har utifrån nationell lagstiftning avgränsat till ”icke-kommuninvånare”.  

Socialtjänstlagen med begränsade rättigheter till papperslösa immigranter illustrerar här hur 

ojämlika maktstrukturer finns integrerad i det sociala arbetets praktik (Dominelli, 2008). Genom att 

enbart förhålla sig till nationell lagstiftning tenderar socialarbetarna trots goda intentioner att 

reproducera etablerade maktstrukturer och ojämlika förhållanden som bidragit till gruppens 

utsatthet istället för att motverka dessa. Kritisk reflektion behövs här för att synliggöra 

maktstrukturerna och möjliggöra för socialarbetaren att utmana rådande normer och att hitta 

alternativa handlingssätt som istället kan bidra till social förändring (Dominelli, 2008; Mattsson, 

2010). 

Förutom Socialtjänstlagen finns från en av våra respondenter hänvisning till tvångslagstiftningen 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. Socialsekreteraren uttrycker då att dessa lagar fungerar precis 

likadant på papperslösa immigranter som på personer med uppehållstillstånd. I samband med 

tillämpning av LVU eller LVM, förklarar dock Mona att det kan bli aktuellt med polishandräckning; 

”… och är man då efterlyst så jag menar… vi gör ju vår del i ett omedelbart LVM, men i 

samband med det så kommer man ju upptäckas av polisen… som då gör vad de gör”  

Den strikta regeltillämpningen i byråkratins anda tycks gälla oavsett om det är till direkt fördel (strikt 

tolkning av kommunens ansvar för alla som vistas där) eller nackdel (LVM med polishandräckning) 

för den papperslösa immigranten, vilket ytterligare belyser den byråkratiska påverkan på 

socialarbetaren. Att som socialarbetare oreflekterat och rutinmässigt förhålla sig till regelverket vid 

beslut och bedömningar tenderar i detta fall att reproducera utsattheten hos gruppen (Dominelli, 

2008), varpå det blir nödvändigt med kritiska perspektiv för att synliggöra de handlingar, 

mekanismer och strukturer som möjliggör detta (de los Reyes, 2006).  I relation till tidigare forskning 

med de tre positioner som socialarbetare har visat sig inta i ärenden gällande papperslösa (Jönsson, 

2014) kan respondentens hållning, med den strikta regeltillämpningen kopplas till the conformist 

position vilken utmärks av en distansering till komplexiteten när det gäller papperslösa 

immigranters situation och följer utifrån det etablerade regler och normer. Detta är även ett 

exempel på att socialarbetare behöver mer än ett solidariskt förhållningssätt och att följa 

yrkesetiska principer för att kunna jobba för anti-förtryckande och kämpa för social förändring 

(Dominelli, 2008)  

Ett annat exempel på hur nationell lagstiftning tillämpas gällande papperslösa immigranter är att 

flera respondenter lyfter att de inte får ta kontakt med polisen för att underrätta dem vid kännedom 

om var papperslösa immigranter befinner sig. Flera av respondenterna tydliggör dock deras 
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skyldighet att lämna ut uppgifter om gränspolisen kontaktar Socialtjänsten och efterfrågar en 

specifik person;  

”Vi får inte meddela polisen om papperslösa finns, utifrån att vi inte får röja någons 

identitet, men om gränspolisen kontaktar oss och efterfrågar en specifik person måste 

vi ge ut dem (uppgifterna)” (Olof, socialsekreterare).  

Resonemanget kan kopplas till den tidigare nämnda konformistiska positionen med laglydighet som 

utmärkande drag, vilken står i motsats till den kritiska positionen som med en anti-diskriminerande 

praktik istället hittar andra sätt att arbeta med exkluderade grupper. Exempelvis i det här fallet att 

be att få återkomma till polisen, stänga aktuellt ärende och sedan meddela polisen att personen 

inte är ett öppet ärende (Jönsson, 2014). 

6.2.2 Internationella principer samt övriga riktlinjer 

Ingen av våra respondenter uppger explicit att de använder sig av internationella konventioner i 

arbetet med papperslösa immigranter. Dock framkommer genom svar från samtliga respondenter 

exempel på att principen om mänskliga rättigheter ändå tas i beaktande; 

”Papperslösa ska ju ändå ha samma rättigheter som alla andra har och det är därifrån 

som vi får jobba” (Jörgen, socialsekreterare) 

Detta visar att alla människors lika värde, medmänsklighet och solidaritet, värden som är det sociala 

arbetets grund kommer fram, trots att de till viss del står i motsättning till den nationalistiska 

byråkratin (SSR, 2013; Björngren Cuadra, 2012; IFSW, 2012).   

Ingen av respondenterna uppger att de har några riktlinjer i arbetet med papperslösa immigranter. 

Våra resultat visar att de socialsekreterare vi pratat med verkar dock göra bedömningar när det 

gäller Socialtjänstens ansvar och vilka insatser som kan vara aktuella på liknande sätt, med 

hänvisning till nationell lagstiftning. Majoriteten av respondenterna uttrycker inte explicit något 

behov av riktlinjer för vägledning vid hantering av ärenden gällande papperslösa immigranter. En 

av respondenterna uttryck detta på följande sätt; 

”Nej… vidare riktlinjer behövs inte… Socialtjänstlagen är tillräckligt tydlig för att göra 

bedömningar [pekar på ett utdrag ur Socialtjänstlagen 2 kap 1§]” (Olof, 

socialsekreterare) 

Respondenten menar här att den nationella lagstiftningen är tillräcklig med hänvisning till 

vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen. Samtliga respondenter säger dock att de tror att ärenden 
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gällande papperslösa immigranter hanteras mycket olika i olika kommuner och att skillnader även 

kan finnas mellan olika handläggare;  

”ja, det skiljer sig mycket mellan olika handläggare och kommuner då lagen ger 

utrymme för tolkning” (Olof, socialsekreterare) 

Detta tyder ändå på att det finns en oklarhet kring hur dessa ärenden ska hanteras. Dessa resultat 

bekräftar tidigare forskning som visat att det ofta saknas riktlinjer samt att ärenden hanteras olika 

beroende på kommun och handläggare (Cuadra & Staaf, 2014; Jönsson, 2014). En av respondenter 

ger uttryck för detta enligt följande;  

”Man får försöka gå till sig själv någonstans, hur skulle jag vilja att vi skulle göra, 

någonstans där tror ja, där blir det väldigt problematiskt, i och med att det inte finns 

några riktlinjer” (Jörgen, socialsekreterare).  

Detta citat illustrerar hur gräsrotsbyråkrater tenderar att utgå från personliga uppfattningar och 

etiska bedömningar när riktlinjer saknas (Lipsky, 2010).  

6.3 Etiska dilemman 

Följande tema behandlar respondenternas upplevelser kring etiska dilemman som uppstått i 

samband med arbete med papperslösa immigranter. Temat är uppdelat i ett undertema där etiska 

dilemman i myndighetsutövning tas upp och ett undertema som behandlar upplevd maktlöshet i 

att inte kunna hjälpa.  

6.3.1 Myndighetsutövning  

De två respondenter som har erfarenheter av att fatta myndighetsbeslut gällande papperslösa 

immigranters rätt till stöd och hjälp uttrycker inte explicit att de upplever några etiska dilemman 

utifrån hinder i myndighetsutövningen. Däremot råder en enighet mellan respondenterna besluten 

är problematiska och belyser svårigheterna på olika sätt;  

”Det är alltid svårt att fatta beslut som är dåliga. När man vet att det inte hjälper. För 

papperslösa som lever de här väldigt svåra liven så är det egentligen inte… det hjälper 

egentligen inte. Att ge dem mat eller resa någonstans eller så…” (Mona, 

Socialsekreterare) 

I citatet ovan beskriver respondenten svårigheten med att hjälpa papperslösa immigranter med 

begränsning i en nationell lagstiftning som enbart kan erbjuda det basala behoven likt mat och 

resor. I detta fall begränsas handlingsutrymmet av organisatoriska ramar (Johansson, 2007) och 
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utgör häri ett hinder i att kunna hjälpa papperslösa immigranter utifrån deras utsatta situation som 

deras ”icke legala” status ger upphov till. En annan respondent tydliggör den betydelse som 

professionen har vid bedömning och beslutsfattandet för att tillgodose papperslösa immigranter 

behov av stöd och hjälp: 

 ”Det är alltid en professionsbedömning av en individs situation, det är därför vi är 

socionomer” (Olof, socialsekreterare) 

Med utgångspunkt i detta uttrycker respondenten svårigheten i beslutsfattandet gällande 

papperslösa immigranter enligt följande;  

”Det svåraste är att bedöma vad som är bäst för barnet, eftersom jag genom att bevilja 

bistånd medverkar till att en familj fortsätter att gömma sig och i så fall vad som är 

bäst för barnet” (Olof, socialsekreterare).  

Detta resonemang ger inte någon antydan till organisatoriska begräsningar vid beslut och 

bedömning vilket indikerar att handlingsutrymmet är tillräckligt för att göra individuella 

bedömningar, vilket Socialtjänstens ramlagskonstruktion möjliggör (Cuadra & Staaf, 2014; SFS 

2001:453). I citatet framhålls därmed beslutsfattande som problematiskt i relation till det ansvar 

som läggs på den enskilda handläggaren vid bedömning och beslut när som i detta fall handlar om 

barnets bästa. Vidare menar respondenten att:  

”Det är inte vår uppgift att utreda deras rätt att vistas i landet… jag vill inte medverka 

(genom att bevilja bistånd) till att någon lever gömd utifrån att jag inte kan bedöma 

om det är rätt (vad som är bäst för barnet)… vi måste lita på Migrationsverkets beslut” 

(Olof, socialsekreterare).  

Respondentens hänvisning till migrationsverket och den uttryckta tilliten till Migrationsverket 

beslut kan kopplas till den starka kontroll av migration som finns inbyggd i den solidariska, men 

nationalistiska välfärdsstaten. Detta bekräftar tidigare studier som visar att kontroll av migration 

överordnar individers behov av hjälp och stöd (Björngren Cuadra, 2012; Cuadra & Staaf, 2014).  

6.3.2 Maktlöshet 

Utöver den problematik som respondenterna ger uttryck för rörande myndighetsbeslut, synliggörs 

även ett etiskt dilemma som bottnar i en maktlöshet i att vilja hjälpa papperslösa immigranter men 

inte kunna utifrån att besluten ligger utanför Socialtjänstens ramar. Detta eftersom de beslut som 

enligt respondenterna krävs för att förbättra papperslösa immigranters utsatta situation, är ett 
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beslut om uppehållstillstånd, vilket fattas av Migrationsverket. En av respondenterna uttrycker 

maktlösheten såhär;  

”Ja man känner sig ju inte bra… man kan ju inte göra någonting åt det, att då sitta i ett 

samtal med en ung människa, som för allt i livet vill stanna kvar och man kanske själv 

upplever att de kan ha skäl till det… men så får de inte göra det.” (Johan, 

socialsekreterare).  

Citatet visar på maktlösheten som ligger i att den hjälp som finns att få från Socialtjänsten inte är 

tillräcklig och att det inte är sociallagstiftningen som utgör begränsningen, utan papperslösa 

immigranters juridiska ”icke legala” status. En annan uttrycker maktlösheten enligt följande;  

”Nej, alltså det kan jag inte (ge den hjälp som krävs), för det de vill är ju att få stanna 

kvar, det är det som de vill” (Jörgen, socialsekreterare).  

Dessa resonemang belyser att det krävs en större förändring för att kunna hjälpa papperslösa 

immigranter att förbättra sin livssituation. För att i det sociala arbetet kunna hjälpa på individnivå, 

krävs därför politiska, strukturella förändringar vilket gör att det sociala arbetet måste ske parallellt 

på individ- och strukturell nivå (Furman et al., 2012; Jönsson, 2014). Genom kritiska perspektiv i 

mötet med individen möjliggörs detta, då de synliggör de mekanismer som påverkar individens 

utsatthet strukturell nivå vilket är en förutsättning för social förändring (de los Reyes, 2006; 

Mattson, 2010).  

7. Diskussion 

Studien tar avstamp i papperslösa immigranters begränsade rättigheter i en nationalistisk 

välfärdsstat och belyser några socialarbetares arbete och erfarenheter av gruppen när 

professionens etiska värden utmanas av dessa begräsningar. Resultatet visar på att kunskap, 

erfarenheter och organisatoriska ramar utgör en begränsning för socialarbetaren att kunna hjälpa 

papperslösa immigranter.  Bristen på erfarenheter som kommunerna har av gruppen bekräftades 

även under vårt sökande av respondenter. Majoriteten av de kommuner som vi tog kontakt med 

uppgav att de inte hade några erfarenheter av papperslösa immigranter, vilket kan bero på att 

gruppen inte söker sig till myndigheter. Ytterligare skäl till att inte medverka kan handla om en 

rädsla att prata om frågan utifrån de oklarheter som finns kring hur ärenden ska hanteras (Cuadra 

& Staaf, 2014). Även en rädsla att i intervjusituation säga något som kan riskera att leda till negativa 

konsekvenser för en enskild individ utifrån den utsatta situation som papperslösa immigranter 

befinner sig i, kan vara en anledning att inte ställa upp. Vidare framkom i sökandet efter 
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respondenter en oklarhet kring vilka som innefattas i gruppen papperslösa immigranter då flera 

hänvisade till EU-migranter. Detta kan bero på en okunskap kring papperslösa immigranter, samt 

att förekomsten av gruppen inte uppmärksammas inom organisationen, på grund av de fåtalet 

papperslösa immigranter som vänder sig till kommunens Socialtjänst. Utifrån de respondenter som 

deltog i studien synliggjordes även en begränsad kunskap kring gruppens utsatthet i förhållande till 

globala orättvisor och maktstrukturer, vilket är ett resultat som bekräftar tidigare studier (Jönsson, 

2014). Vidare visar studien att respondenterna upplever att den nationella lagstiftningen utgör en 

begränsning för att möta gruppens behov av stöd och hjälp samt att det finns praktiska hinder att 

hjälpa utifrån att papperslösa immigranter saknar id-handlingar, adress och bankkonto som krävs 

för att passa in i den byråkratiska organisationen.   

Trots byråkratiska begränsningar som utgör hinder för att hjälpa papperslösa immigranter uttrycker 

våra respondenter möjligheter via frivilliga organisationer, vilket bekräftar tidigare forskning som 

påvisat att ideella organisationer utgör en stor del av det sociala arbetet med papperslösa 

immigranter (Hellgren, 2014; Jönsson, 2014). När det gäller nationell lagstiftning och internationella 

principer visar resultaten på att ingen av respondenterna beaktar de internationella principerna 

som de mänskliga rättigheterna och globala yrkesetiska riktlinjer vid hantering av ärenden gällande 

papperslösa immigranter. Tydliga hänvisningar görs däremot till den nationella lagstiftningen, vilket 

indikerar ett strikt förhållningsätt till regelverket. Samtliga av respondenterna uppger att riktlinjer 

saknas, vilket även tidigare studier påvisat (Cuadra & Staaf, 2014; Jönsson, 2014), men uttrycker 

inte explicit något behov av sådan vägledning vid hantering av ärenden gällande papperslösa 

immigranter. Med vår tredje frågeställning ämnade vi att studera eventuella etiska dilemman som 

kan uppstå i arbetet med papperslösa immigranter. Med fokus på myndighetsutövning uttrycks inte 

explicit något etiskt dilemma, men respondenterna upplever att besluten kan vara problematiska. 

Problematiken som uttrycks i beslutfattande handlar om att papperslösa immigranters utsatta 

situation inte kan förändras genom Socialtjänstens insatser. För att hantera denna problematik 

hänvisar en av respondenterna till Migrationsverkets beslut och att bedömningen om stöd och hjälp 

måste göras utifrån en tillit till detta. Utöver problematik i myndighetsbeslut upplever 

respondenterna en känsla av maktlöshet i att hjälpen till papperslösa immigranter ligger utanför 

Socialtjänstens ramar.  

Övergripande för våra resultat är att det finns begränsningar för socialarbetare att tillhandahålla 

papperslösa immigranter det sociala stöd som de är i behov av, utifrån en nationalistisk och 

exkluderande välfärdsstat (de los Reyes, 2006). Relevansen av en strukturell förändring synliggörs 

genom att flera respondenter ger uttryck för att inte kunna hjälpa då de måste förhålla sig till 

organisatoriska ramar. I detta fall blir ett socialt arbete på en politisk, strukturell nivå nödvändigt 
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för att möjliggöra för socialarbetarna att i det praktiska arbetet kunna hjälpa papperslösa 

immigranter i behov av stöd och hjälp.  En strikt tillämpning av regelverket är något som genomsyrar 

respondenternas svar, vilket är ett signalement för en byråkratisk organisation (Weber, 1987). 

Eftersom lagstiftningen i sig är exkluderande innebär en strikt tillämpning av organisationens 

rutiner, regler och policy ett hinder för papperslösa immigranter att få stöd och hjälp av 

Socialtjänsten. Vidare förstärks denna exkludering genom samhälleliga normer präglade av kontroll 

av migration, som påverkar socialarbetaren i beslutsfattandet vilket studiens resultat samt tidigare 

forskning bekräftar (Furman et al., 2012). Dessa normer, som går emot professionens etiska värden 

med fokus på mänskliga rättigheter, har i detta hänseende visat sig överordna de sociala värdena 

och blivit en integrerad del i det praktiska arbetet, vilket även tidigare studier indikerar (Cuadra & 

Staaf, 2014). För att kunna hjälpa papperslösa immigranter i behov av stöd och hjälp krävs därför 

att socialt arbete, som profession med grunden i mänskliga rättigheter lyfter dessa värden och inte 

låter sig guidas av migrationspolitikens svängar, i synnerhet i en tid då främlingsfientliga partier 

vinner allt mer mark.  

Genom denna studie har vi för avsikt att bidra med ökad kunskap och förståelse kring socialt arbete 

med papperslösa immigranters i Sverige. En förhoppning är att studien kan bidra till att öka 

medvetenheten hos professionella som arbetar med papperslösa immigranter, om gruppens 

utsatthet och de globala maktstrukturer som ger upphov till detta. Vår intention är även att studien 

skall utgöra ett kompletterande bidrag för tidigare studie inom forskningsfältet. Som även tidigare 

forskning konstaterat, påvisar vår studie ett behov av att lyfta mänskliga rättigheter i det praktiska 

sociala arbetet för att kunna tillgodose papperslösa immigranter stöd och hjälp, vilket utgör en 

central del i studiens kunskapsbidrag (Jönsson, 2014). Vi anser att vidare forskning är nödvändigt, 

utifrån den begränsade forskning som finns på området, för att synliggöra papperslösa 

immigranters levnadsvillkor i samhället, och öka gruppens möjligheter att få sina behov utifrån 

mänskliga rättigheter tillgodosedda. Genom ökad kunskap och medvetenhet kring papperslösa 

immigranters sociala utsatthet skapas förutsättningar för att i det praktiska sociala arbetet kunna 

bidra till social förändring.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning 

- Hur länge har du jobbat inom socialt arbete? Vilken enhet? 

- Vilken utbildning/arbetsuppgifter har du? 

- Vad fick dig att välja yrket? 

- Har du jobbat med socialt arbete utöver detta arbete? 

Erfarenheter av socialt arbete med papperslösa 

- Vilken erfarenhet har du av möten med papperslösa immigranter i ditt arbete? 

- Hur kommer papperslösa immigranter i kontakt med er (av/genom vilka 

personer/instanser/organisationer, etc.)? 

o I vilken sammanhang?  

o Hur vanligt är det att du kommer i kontakt med den här gruppen? 

- Vilken kunskap anser du att ni har om papperslösas sociala situation i er kommun? 

- Vilka typer av sociala problem och andra hälsomässiga, etc. uppfattar du att papperslösa 

immigranter har?  

Vilka hinder och möjligheter finns för socialarbetare att hjälpa papperslösa 

- Vilken typ av hjälp och stöd upplever du att papperslösa immigranter är i behov av? 

- Upplever du att ni kan erbjuda papperslösa immigranter stöd och hjälp? 

o Vilken typ av hjälp kan erbjudas?  

o Om inte, vad tror du att det beror på?  

- Vilket ansvar anser du att Socialtjänsten har att hjälpa papperslösa att förbättra sina 

levnadsvillkor? 

- På vilket sätt bidrar era insatser till förbättrade levnadsvillkor för målgruppen? 

- Vilka möjligheter har du utifrån din position som handläggare att hjälpa papperslösa? 

- Finns det något som begränsar dina möjligheter att hjälpa papperslösa? 

- Vilken kompetens har ni i förhållande till socialt arbete med papperslösa? 

- På vilket sätt anser du att Sverige bör arbeta med sociala problem när det gäller 

papperslösa immigranter? 

- Ser du någon skillnad i ärendehantering barn/vuxna, män/kvinnor, etc.  

- Samverkar ni med andra aktörer i samhället som frivilliga, privata aktörer, etc.? på vilket 

sätt? 

Följer socialarbetarna nationella legala principer eller internationella deklarationer eller 

en kombination av dessa 

- Finns något som fungerar som vägledning i beslutsfattande i arbetet med papperslösa? 

o Finns riktlinjer gällande papperslösa?  

o Vilka lagar tas i beaktande vid beslutsfattande?  



 

34 
 

o Finns det några nationella eller internationella riktlinjer som ni följer? 

(Barnkonventionen, FNs deklaration om mänskliga rättigheter eller yrkesetiska 

riktlinjer) 

o Uppmärksammas mänskliga rättigheter?  

o Tas de i beaktande vid beslutsfattande? 

- Hur hanterar du ärenden gällande papperslösa? 

o Tror du att det kan det skilja sig åt mellan kommun/handläggare? 

o På vilket sätt skiljer det sig åt? 

- Hur upplever du kunskapen om internationell och nationell lagstiftning och etiska 

principer i förhållande till socialt arbete med papperslösa immigranter? 

Upplever socialarbetare något etiskt dilemma i att vilja hjälpa papperslösa och hinder i 

myndighetsutövning 

- Vad är avgörande för det beslut som fattas? 

- Känner du att nationell/internationell lagstiftning och riktlinjer möjliggör/hindrar dig i ditt 

arbete med papperslösa immigranter? 

- Vilka krav ställs på dig i förhållande till dokumentation, ekonomi, etc. i förhållande till 

målgruppen papperslösa? 

- Tycker du att beslutsfattandet är problematiskt? 

o Vad är det som fungerar bra/dåligt? 

o Kan du beskriva på vilket sätt? 

o Hur hanterar du detta? 

 

- Hur upplever ni den politiska och vetenskapliga debatten i Sverige i förhållande till sociala 

problem hos papperslösa? 

- På vilket sätt upplever ni att den politiska och vetenskapliga debatten påverkar ert 

arbete? 

- Hur har situationen fortskridit kring papperslösa under de åren du har arbetat inom 

socialtjänst? 

Avslut 

- Vad skulle kunna underlätta det praktiska arbetet med papperslösa? Lagstiftning, riktlinjer 

etc.  

- Är det något du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 

- Har du några andra funderingar kring intervjun?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Vanessa Öhrström Fernandez och Sara Andersson och studerar till socionom vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi skriver för närvarande en C-uppsats vars syfte är att beskriva 

några socialsekreterares arbete med papperslösa immigranter. För vår studie är 

socialsekreterares egna erfarenheter och upplevelser av mötet med papperslösa värdefullt och 

det är med anledning av detta som vi valt att kontakta er.  

Vi söker socialsekreterare inom Socialtjänsten som är intresserade av att ställa upp på en intervju 

och som har kommit i kontakt med papperslösa immigranter. Med papperslösa immigranter avser 

vi personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige.   

Intervjuerna kommer vara 30-60 min långa och hela intervjun behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att den avidentifieras och materialet bevaras i säkerhet samt efter studiens fullföljande 

raderas. Intervjumaterialet kommer inte att kunna härledas till varken deltagare eller kommun. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Platsen för intervjun kommer bestämmas 

utifrån deltagarens önskemål. Intervjuerna bör genomföras från och med slutet av vecka 15 till 

och med vecka 18 utifrån den tidsram vi har att förhålla oss till.  

Vi skulle vara tacksamma om ni ville medverka i denna studie som förhoppningsvis kan leda till 

ökad förståelse och kunskap om socialt arbete med papperslösa immigranter. Er information är 

värdefull och vi hoppas på ert deltagande! 

Om ni undrar över något, tveka inte att ta kontakt med oss via mejl eller telefon. Ni kan även 

kontakta vår handledare och kontaktperson på avdelningen för socialt arbete Jessica H. Jönsson. 

Med vänliga hälsningar 
Vanessa Öhrström Fernandez och Sara Andersson 
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vafe1200@student.miun.se   saan1215@student.miun.se 
    
 
 
Handledare och kontaktperson: 
Jessica H. Jönsson  
Avdelningen för socialt arbete  
Mittuniversitetet  
831 25 Östersund  
063-16 59 78  
jessicah.jonsson@miun.se 
www.miun.se 
 

 


