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ABSTRAKT 

Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter och utifrån juridiska aspekter betraktas 

papperslösa immigranter som “illegala invandrare”, då de saknar giltiga dokument eller oklara 

identitetshandlingar för att vistas i landet. Med en illegal vistelse i landet frihetsberövas en del 

papperslösa immigranter idag och placeras på Migrationsverkets förvar, för att kunna 

verkställa och genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Studiens syfte är att 

undersöka hur beslutfattare och handläggare med socionomexamen på Migrationsverkets 

förvarsenhet utövar sitt yrke och hanterar de eventuella etiska dilemman som uppstår mellan 

myndighetsutövning och bestämmelserna i deklarationen av de mänskliga rättigheterna, när 

det gäller av- och utvisning av papperslösa immigranter. Studien är baserad på 5 

djupintervjuer med beslutsfattare och handläggare som arbetar med papperslösa immigranter 

på Migrationsverkets förvarsenhet. Studiens teoretiska utgångspunkter är organisationsteori 

och gräsrotsbyråkrati för att analysera beslutfattarens och handläggarnas handlingsutrymme i 

sin yrkesutövning. Resultaten av studien visar att de kan känna maktlöshet i att inte kunna 

hjälpa den utsatta gruppen, som är frihetsberövade på förvaret, att bättra på sina livsvillkor. 

Detta upplever respondenterna som ett etiskt dilemma som yrkesutövarna kan möta. 

Yrkesutövarna begränsar medvetet sina individuella handlingsutrymmen för att inte låta 

godtycklighet eller sympati påverka avvisningsbesluten. Studiens resultat visar tydligt att 

deklarationen av mänskliga rättigheterna prioriteras sist.  
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1. Inledning  

Det kan vara kvinnan som sitter bredvid dig på tåget, mannen som går framför dig på gatan, 

den unga tjejen som arbetar svart som lokalvårdare i en restaurang eller den unga killen som 

letar efter pantburkar för att kunna samla ihop några mynt. De lever bland oss och andas 

samma luft som oss, dock med den skillnaden att de saknar dem fyra sista siffrorna i sitt 

personnummer som kan identifiera dem. Amnesty International (2016) redogör för 

skillnaderna mellan flykting, migrant och irreguljär migrant. Flykting är en individ som 

tvingats lämna sitt hemland på grund av tortyr, förföljelse eller hotelser av allvarlig grad. 

Denna grupp av individer har därför förmånen att ta del av de mänskliga rättigheterna att söka 

skydd i den staten dem söker hjälp av. Flyktingar får därmed rätt till en snabb asylprocess och 

skydd om processen går igenom. En migrant å andra sidan är en individ som har lämnat sitt 

hem och migrerat in till ett annat land av olika anledningar så som arbete, familjeskäl, 

utbildning och befinner sig i landet tillfälligt eller permanent. De migranter som håller sig 

kvar i landet är de som har migrerat in till landet utan vistelsetillstånd och kategoriseras som 

irreguljär migrant. De irreguljära migranterna som även kategoriseras som papperslösa 

immigranter, är en utav de utsatta grupperna i vårt samhälle där det råder stora hinder och 

svårigheter för att hjälpa dem. Skillnaden mellan irreguljär migrant och papperslös immigrant 

är att en irreguljär migrant kan ha kommit in i landet lagligt men därefter förlorat sitt tillstånd 

att stanna kvar medan en papperslös immigrant kan vara någon som kommit in till ett land 

utan papper eller andra dokument som identitetshandlingar för vistelsetillstånd. Irreguljära 

migranter samt papperslösa immigranter omfattar individer från världen över som kan hålla 

sig kvar i landet utan vistelserätt av en rad olika anledningar. Allt från förföljelse eller 

fattigdom i hemlandet, hoppet om ett bättre liv, sexuell läggning eller andra skäl som inte 

alltid går att styrka på ett sätt som kan bevilja ett uppehållstillstånd. Dessa individer har 

begränsade rättigheter och kan bli utsatta genom exempelvis gratis arbetskraft eller arbete för 

en oskälig summa att leva på. Jönsson (2014) redogör att dessa individer håller sig gömda 

från myndigheter och allmänna platser där det finns risk att bli påkommen. Det är dessa 

personer som ibland benämns som ”illegala invandrare” innehar en negativ klang och 

begreppet skapar en bild av dessa individer som kriminella för att de anses som individer 

vilka utnyttjar landets välfärdssystem (Jönsson, 2014). 
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1.1 Problemformulering 

I Sverige finns det grundläggande principer såsom Regeringsformen, lagar och förordningar, 

internationella konventioner så som Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

och skyddet av medborgarnas grundläggande friheter. Inom den svenska migrationsrätten 

finns Utlänningslagen som bland annat reglerar utlänningars rätt- och skyldigheter, asyl, 

visum, av- och utvisning och frihetsberövandet av papperslösa för verkställighet. 

Utlänningslagen intar därmed en särställning från de andra lagarna och lagen skall beaktas i 

första hand gällande just papperslösa. Forskningsläget gällande det sociala arbetets yrkesroll 

som gräsrotsbyråkrat och dess dilemma i arbetet med papperslösa immigranter och 

verkställighetsbeslut är minimalt forskat. Papperslösa immigranter, även kallad för icke-

medborgare, undgår många gånger från det sociala arbetets tjänster då andra statliga 

organisationers tjänster är mer dominanta för gruppen. Detta leder till att papperslösa 

immigranter begränsas från sina sociala rättigheter (Zorn. J, 2009). Jönsson (2014) beskriver 

att ‘’fenomenet papperslösa immigranter är en illustration av hur globalisering, migration och 

globala sociala problem alltmer utmanar nationell basis av socialt arbete och skapar en 

spänning mellan nationell lagstiftning och praxis, som styr den svenska social arbetet, och de 

globala rapporterna av etiska principer för socialt arbete” (s. 37). Det centrala i denna studie 

blir hur byråkrater på Migrationsverkets förvarsenhet tillämpar lagen i ärenden med 

papperslösa immigranter genom sitt handlingsutrymme i förhållande till nationell lagstiftning 

och mänskliga rättigheter.  

 

 

Relevans för socialt arbete: 

Vår studie innefattar beslutsfattare och handläggare i Migrationsverkets förvarsenheter. Detta 

är ett ämne som är ytterst relevant för socialt arbete eftersom globaliseringen, ökade 

konflikter och ojämlikheter i världen har ökat det sociala arbetets fält och utmaningar och 

skapar ständiga dilemman för socialarbetares yrkesutövning. Detta gör att socialarbetare 

måste hantera ibland motstridiga och problematiska situationer där olika myndighetskrav och 

riktlinjer inte stämmer överens med det sociala arbetets etiska riktlinjer. Det sociala arbetets 

främsta uppgift är att främja social rättvisa och ökade jämlikhet för alla oavsett klass, 

etnicitet, kön, sexualitet och andra kategoriseringar, kolliderar ibland lagar, förordningar och 

bestämmelser med de etiska föreskrifter och principer som socialarbetarna måste följa i sin 
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yrkesutövning. Dock finns det olika lagar som professionen måste förhålla sig till och dessa 

lagar skiljer sig åt beroende på vart en jobbar och vilken titel en innehar. Flera socialarbetare 

stöter på etiska dilemman under yrkets gång vilket sätter press samt krav på socialarbetaren då 

denne står inför professionens etiska riktlinjer, nationell lagstiftning och arbetsplatsens regler. 

Globaliseringen ökar ojämlikheterna i världen vilket utmanar nationella politiken och dess 

lagstiftning och därmed, det sociala arbetets roll i samband med internationella och 

universella rättigheter (Jönsson, 2014; Björngren Cuadra, 2015). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur beslutfattare och handläggare som har 

socionomexamen, utövar sitt yrke genom sitt handlingsutrymme på Migrationsverkets 

förvarsenhet och hanterar de eventuella etiska dilemman som uppstår mellan 

myndighetsutövning och bestämmelserna i deklarationen av de mänskliga rättigheterna i 

avvisningen av papperslösa immigranter.  

 

Frågeställningar: 

* Hur resonerar socionomer som arbetar på Migrationsverkets förvarsenhet avvisningarna av 

frihetsberövade papperslösa immigranter? 

 

* Hur praktiserar socionomer som arbetar på Migrationsverkets förvar sitt handlingsutrymme 

i arbete med frihetsberövade papperslösa immigranter på Migrationsverkets förvarsenhet? 

 

* Vilka etiska dilemman eller värdekonflikter upplever socialarbetaren i sin yrkesutövning, 

med frihetsberövade papperslösa immigranter och verkställandet av avvisningsbesluten? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrundsfakta gällande området vår studie behandlar. Vi presenterar 

vad papperslös immigrant innebär och vilka som faller inom ramen för gruppen, 

Migrationsverkets förvarsenhet och lagstiftande kriterier för förvar och verkställighetsbeslut, 

samt socialarbetarens yrkesutövning på förvarsenheten.  

 

2.1 Definitioner och begrepp 

Papperslösa immigranter: 

Papperslösa immigranter är en grupp utspridda runtom i världen med begränsade rättigheter. 

Det råder ett stort mörkertal kring denna grupp av individer då det är svårt att veta vem som är 

papperslös, samt en svårighet i att kunna kartlägga vart papperslösa immigranter befinner sig. 

Dessa individer har inte laglig rätt att vistas i landet och med grund i den svenska reglerade 

invandringen så undanhåller sig ett stort antal immigranter sig ifrån myndigheter för att inte 

riskera att bli av- eller utvisad till det land dem är medborgare i (Jönsson, 2014). Med papper 

avses inte det enbart identitetshandlingar, utan begreppet omfattar även dokumentation på 

viseringsrätt i vistelseland (Khosravi, 2010; SOU 2011:48). Björngren Cuadra (2014) redogör 

för papperslösa immigranter i ”kategorier” som de kan placeras in i vilka är; misslyckade 

asylsökanden, avvisade asylsökanden, illegala aktörer och overstayers. Overstayers berör de 

utlänningar som stannat kvar i landet efter deras giltiga visum löpt ut ur giltighetstiden eller 

de vars uppehållstillstånd har löpt ut samt de som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt 

(SOU, 2011:48). Regeringen (SOU 2011:48) redogör för papperslösa som en grupp av 

individer vilka befinner sig i landet utan nödvändigt tillstånd för att vistas här. Det är inte en 

homogen grupp då alla som omfattas i denna grupp inte nödvändigtvis behöver sakna 

identitetshandlingar, utan det är även individer som har fått ett beslut om av- eller utvisning 

men inte lämnat landet. Vidare omfattar beteckningen även personer som har haft ett legalt 

tillstånd att vistas i landet, där tillståndet inte längre är giltig för visering men vederbörande 

håller sig kvar i landet utan giltig tillstånd. Det finns även individer som har immigrerat in till 

Sverige utan att ha ansökt om visering eller tillstånd innan ankomsten. Jelka Zorn (2009) 

redogör för staters suveränitet och skriver att stater har godtycklig rätt och laglig rätt att 

definiera vilka invandrare som faller inom ramarna för de som kan stanna i staternas 

territorium och vilka som blir utvisade. Staternas suveränitet har enligt skribenten dock 
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begränsats sedan internationella bestämmelser och de mänskliga rättigheterna trätt i kraft 

(Zorn. J, 2009). 

 

Förvar: Låst institution som Migrationsverket ansvarar för, där de papperslösa immigranter som har 

ett förvarsbeslut, sitter frihetsberövade utifrån lagstöd och bedömning av handläggande myndighet, för 

att hålla vederbörande tillgänglig för verkställighet eller för att fatta ett sådant beslut. Vidare är förvar 

en restriktiv åtgärd som innebär att papperslösa sitter inlåsta, vilket vi finner i Utlänningslagen.  

 

Uppsikt: Den andra åtgärden i Utlänningslagen som är en mindre restriktiv åtgärd i jämförelse med 

förvar. Uppsikt innebär att vederbörande individ inte får sin frihet berövad, dock ställs denne under 

tillsyn ute i det fria, genom att anmäla sig till Migrationsverket veckovis så att handläggande 

myndighet vet var vederbörande befinner sig när denne skall verkställas.  

 

Handlingsutrymme: Handlingsutrymme för en socialarbetare är en valmöjlighet för att kunna göra 

egna bedömningar, utifrån sin professionella kunskap i förhållande till organisationens givna ramar 

som en jobbar inom. För varje socialarbetare ser inte handlingsutrymmet lika ut, utan det varierar 

beroende på yrkesområde och verksamhet. Socialarbetare kan välja att hålla sig till organisationens 

ramar, men de har även möjlighet till att bredda på utrymmet för egna tolkningar.  

 

Förvarstagen: När en papperslös immigrant frihetsberövas och placeras på ett förvar blir denne även 

kallad för ”förvarstagen” under tiden respektive sitter på förvar.  

 

Verkställighet av beslut: I detta sammanhang är besluten av- och/eller utvisning. Detta innebär ett 

genomförande av beslut om avvisning och/eller utvisning för berörd person som fått ett lagakraft 

vunnet beslut.  

 

2.2 Reglerad invandring  

Sverige har haft en reglerad invandring sedan slutet av 1960 talet. Reglerad invandring åsyftar 

på att staten har fastställt regler för vilka som får åka in till Sverige och på vilka villkor. 

Migrationsverket (2015) beskriver i sin hemsida att bristande identitetshandlingar har och är 

än idag ett växande problem som sätter hinder för genomförandet av avvisningsbeslut. De 

individer som har fått ett avvisningsbeslut och saknar identitetshandlingar kan därmed inte 

tvångsvis återföras till hemlandet. Detta medför att den reglerade invandringen blir mer snäv 

och fler åtgärder tas i akt för att kunna effektivisera samt påskynda verkställigheten av 
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avvisnings- och utvisningsbeslut. REVA-projektet var en åtgärd för att kunna kartlägga och 

kontrollera individers ID-handlingar för att effektivisera handläggningen i ärenden gällande 

utvisning och avvisning. Migrationsverket överlämnade år 2010, ärenden till polisen som 

rörde om 5 792 avvikande personer och år 2015 var antalet avvikna personer uppemot 6 300 

personer och 4 000 personer togs i förvar (Migrationsverket, 2015). Anledningen till ett ökat 

antal avvikna individer är inte redovisat, men i en globaliserad kontext kan flyktingkrisen vara 

en orsak till att antalet avvikande personer har ökat då Sverige har fått in många asylsökande 

från krigsdrabbade länder som då i första hand prioriteras. Detta har medfört nya 

lagstiftningar år 2016 inom den svenska migrationspolitiken om bland annat ID-kontroller vid 

gränserna och striktare krav gällande uppehållstillstånd. Jelka Zorn (2009) redogör för att 

stater, genom att införa åtgärder som striktare gränskontroller och viseringskrav, inte 

respekterar de internationella mänskliga rättigheterna då sådana åtgärder syftar till att 

förhindra att invandrare av olika slag inte kommer in i staternas territorium.  

 

2.3 Globaliseringens effekt på frihetsberövandet och utvisningen av papperslösa 

immigranter.  

Globaliseringens förändring genom åren har en påverkan på det lokala, i synnerhet när 

globaliseringen har bidragit till en positiv utveckling av en smidigare kommunikation mellan 

världens alla länder. Detta genom det lätta sättet att förmedla information på, vilket är via 

telefon, media, internet, tv och reklam. Det som sker runtom i världen påverkar, direkt som 

indirekt, det lokala och befolkningen genom den snabba tillgången till global kommunikation. 

Främlingsfientlighet och negativa känslor mot invandring är visserligen ingen ny företeelse 

och inte heller fängslandet samt utvisning av invandrare. En historisk tillbakablick till andra 

världskriget i USA, tillkom en lag kallad för ”Ailen Registration Act” 1940, som syftade till 

att legalisera frihetsberövandet och utvisningen av invandrare (Furman, R., Ackerman, A.R., 

Loya, M., & Jones, S., 2012). Cirka 110 000 amerikanska medborgare som var ursprungligen 

från Japan fängslades vid det året. Detta hade på den tiden inget att göra med själva 

invandringen i sig, då de fängslande japanerna hade medborgarskap i USA. Grunden till 

frihetsberövandet och fängslandet av dem byggdes på politiska beslut, vilka präglades av 

rasism och främlingsfientlighet när det gällde synen på ”de andra”. Denna politiska strategi 

inom invandringspolitiken i USA har satt sina spår i dagens sociopolitiska beslut gällande 

invandring och migration. Furman et al (2012) nämner hur synen på papperslösa immigranter 
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förändrats påtagligt efter terroristattacken i USA som kallas idag för ”9/11”. Attacken som 

skedde i USA den 11 september 2001, väckte etnocentriska känslor för landets befolkning 

mot papperslösa invandrare samt en fruktan av framtida attacker både i USA och världen 

över. USAs dåvarande president George W. Bush undertecknade i oktober 2001, lagen 

”Patriot Act” som åsyftar till att bekämpa brott och ger amerikanska 

immigrationsmyndigheterna rätt att frihetsberöva och utvisa misstänkta terrorister. Tumlin 

(2004) redogör för att resultatet av detta ledde till att invandrare av vissa nationaliteter började 

ses som potentiella terrormisstänkta i första hand. Utgångspunkten för undertecknandet av 

lagen låg i att skydda nationens och invånarnas säkerhet, införa striktare gränser samt en 

rekonstruktion av ett ”vi-och-dem”. Motviljan mot invandrare och eftersträvandet av 

nationens säkerhet, expanderade och som att inkludera också andra invandrargrupper som i 

historien inte varit delaktiga i terroristiska handlingar. Därmed blev papperslösa immigranter 

starkt förknippade med kriminalisering, som därmed rättfärdigade frihetsberövandet av 

papperslösa immigranter. Vidare skriver Furman et al (2012) att tydliga brott mot mänskliga 

rättigheter som bland annat razzior, utvisningar och gripanden, mot invandrare av nationens 

säkerhetsstyrkor, frodats sedan terrorattacken 9/11. 

 

2.4 Migrationsverkets förvarsenhet 

Migrationsverkets hemsida redogör för förvarsenheten (www.migrationsverket.se). Förvaret 

är en låst institution, där fem försvarsenheter finns lokaliserade på olika städer i Sverige med 

ca 255 förvarsplatser totalt. Syftet med förvarsinstitutionen är att säkerställa att en person är 

tillgänglig för myndigheterna, så att beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas och 

genomföras. Alla individer som har ett av- eller utvisningsbeslut tas inte på förvar, utan 

frihetsberövandet tillämpas om det bedöms att en person med ett verkställighetsbeslut, 

riskerar att hålla sig undan eller hindra genomförandet av verkställigheten. Förvarsenheten 

syftar även till att hålla papperslösa immigranter tillgängliga för att utreda dennes rätt att 

vistas i landet, eller om berörd individs identitet är oklar. Förvar används främst för att kunna 

förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning, för de 

individer som bedöms riskera av- eller utvisningsbeslutet. Förvarsinstitutet är ett viktigt 

verktyg för att Sverige skall ha ett hållbart och effektivt asylsystem. Förvarsverksamheten var 

Polismyndighetens ansvar fram till år 1997 då Migrationsverket övertog ansvaret över 

Förvarsverksamheten. Utgångspunkten till detta grundade sig i att frihetsberövandet skall ha 

http://www.migrationsverket.se/
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en civilkaraktär och att papperslösa immigranter inte skall betraktas utifrån straffrättsliga 

perspektiv. Förvarslokalerna är utformade på samma sätt som Migrationsverkets 

mottagningsenheter, det som utmärker förvaret är dock, att de som placeras på förvaret inte 

får lämna lokalerna samt att rastgården är uppbyggd så att rörelsefriheten begränsas. 

 

2.5 Utlänningslagen  

Migrationsverket är den myndighet som bland annat fattar beslut inom asylärenden och detta 

gör de utifrån utlänningslagen. Utlänningslagen (2005:716) redogör för vad villkoren är för 

att en utlänning skall få vistas samt resa in i landet. Det är en lag som reglerar den svenska 

migrationsrätten. Denna lagstiftning är det som Migrationsverket, Migrationsdomstolen samt 

Polismyndigheten utgår ifrån i sitt arbete beträffande papperslösa immigranter. Det som berör 

vårt arbete är UtlL 8 kap., 10 kap., 11 kap och 12 kap. Dessa lagstiftningar innehåller de 

lagrum som Migrationsverket utgår ifrån i handläggningen av dem ärenden som gäller 

uppsikt, beslut om fortsatt förvar, verkställighet av ett beslut om av- eller utvisning eller för 

att fatta ett sådant beslut. Dessa lagstiftningar innehåller även vad det finns för hinder för 

verkställighet av beslut om utvisning och avvisning.  

 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) 

Denna konvention (ICCPR) trädde i kraft i Sverige år 1976, konventionen har en förutnämnd 

kommitté av experter. Kommitténs främsta uppdrag är att ha tillsyn över att länderna 

respekterar och skyddar rättigheterna som konventionen förutsätter. Stater som kommit 

överens om dessa principer i konventionen, har erkänt och godkänt att alla som tillhör 

människosläktet har samma och lika rättigheter för frihet, rättvisa, fred, åsiktsfrihet, 

yttrandefrihet, medborgerliga och politiska rättigheter. De länder som har ratificerat denna 

konvention tillåter inte tvångsarbete, slaveri och slavhandel. Ingen människa skall utsättas för 

oförutsedd frihetsberövande. En person som anklagas för brott skall ha rätt till rättegång, samt 

en person som frihetsberövats skall behandlas humant. Konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter beskriver i artikel 9, punkt 1 att ’’var och en har rätt till frihet och 

personlig säkerhet. Ingen får utsättas för godtyckligt gripande eller frihetsberövande. Ingen 

får berövas sin frihet annat än av sådana skäl och på sådant sätt som föreskrivs i lag’’. Ingen 

skall behöva utsättas för godtyckligt gripande eller frihetsberövande. 
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Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande 

friheterna – artikel 5 

Denna konvention åsyftar att skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. I konventionen redovisas bland annat rätten till frihet och säkerhet, rätten till liv, 

förbud mot tortyr, rätten till rättvis rättegång och förbud mot diskriminering. Konventionens 

femte artikel framhåller att inget får frihetsberövas förutom i konventionens angivna fall eller 

i den ordning föreskriven lag står. De som får sin frihet berövad skall grundas med lagstöd 

och i proportion med ändamålet av den enskildes fall. För att en person skall frihetsberövas 

och tas in i förvar måste det finnas tydliga skäl för detta, så att ingen slumpmässigt tas in i 

förvar och frihetsberövas. I artikel 5 står det att en person får frihetsberövas i undantagsfall 

för att hindra att en olovligen tar sig in i landet eller som ett tillvägagångssätt för att hålla 

individen tillgänglig i dennes utvisning eller avvisning. Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna utgör en stor betydelse för de 

mänskliga rättigheterna tillsammans med FNs konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter (ICCPR).  De två konventionerna är grundläggande då det explicit framkommer 

vad som bör beaktas i beslutprocessen beträffande restriktiva åtgärder.  

 

2.6 Frihetsberövandet av papperslösa immigranter i beslutsprocessen.  

Sverige är ett demokratiskt land som har mänskliga rättigheter inkorporerat i nationella lagar 

så som Regeringsformen och som ratificerat konventioner som skall stärka mänskliga 

rättigheter.  I Regeringsformen (1974:152) redogörs det att var och en är skyddade gentemot 

frihetsberövande. Vidare finner vi i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, femte artikel, lagrum som styrker ovanstående 

paragraf. Dock finner vi i den nationella Utlänningslagen flera lagrum som åberopas till att 

frihetsberövandet går att ta till som åtgärd för att kunna verkställa och/eller genomföra ett 

beslut om av- eller utvisning för en utlänning som har, eller misstänks kommer att hålla sig 

undan för ett sådant beslut. I samma lag åberopas en annan åtgärd som benämns ”Uppsikt” 

vilket syftar på att utlänningen inte frihetsberövas trots ett beslut om av- och utvisning, utan 

ställs under bevakning genom att anmäla sig hos handläggande myndighet så att utlänningen 

finns tillgänglig när beslutet skall verkställas. Spång (2009) redogör att den svenska 
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regeringsformen ger större utrymme att begränsa vissa rättigheter för personer som inte är 

medborgare än för dem som är det. Då frihetsberövandet är en restriktiv åtgärd, står det 

tydligt i utlänningslagen (UtlL, 2005:716, 1 kap. 8§) att lagen skall tillämpas så att en 

utlännings frihet inte inskränks mer än nödvändigt. Denna portalparagraf kopplas till 

mänskliga rättigheter då ingen har rätt att inskränka en annan individs frihet – mer än 

nödvändigt. I denna beslutsprocess finns det två principer som är högst väsentliga för 

tillämpningen av lagrummet vilka är behovsprincipen och proportionsprincipen. Med detta 

som grund har utlänningslagen (UtlL, 2005:716, 10 kap. 1-6§) ett allmänt syfte som dock 

tillämpas i proportion till det enskilda fallet. Dock har papperslösa en möjlighet i denna 

beslutsprocess om handläggande myndighet är Migrationsverket, vilket är självmant 

återvändande. Denna möjlighet ges till vederbörande individ i dennes ärende, genom ett 

beslut om förvar, så att personen i fråga kan återvända frivilligt genom Migrationsverkets 

personal. Möjligheten skapar ett utrymme för samarbete mellan respektive person och 

Migrationsverket som handläggande myndighet. Är dock individen inte samarbetsvillig 

överlämnas ärendet till Polismyndigheten då Polisen har laglig rätt att tillämpa tvång. En 

viktig utgångspunkt i beslutsprocessen gällande frihetsberövandet av papperslösa immigranter 

är att alla som har ett beslut om avvisning eller utvisning, inte placeras på ett förvar. Den 

viktigaste punkten i ett beslut om förvar är att det skall finnas en risk för att vederbörande 

individ skall hindra verkställigheten av avvisnings- eller utvisningsbeslutet eller avvika från 

verkställigheten. 

 

2.7 Frihetsberövandets dubbla karaktär   

En mänsklig rättighet är rätten till frihet vilket inte får inskränkas, dock med undantag i vissa 

lagar och konventioner, som finns med den nationella som internationella regleringen. I EU-

fördraget redovisas grundläggande rättsliga principer som tillämpas inom EU-rätten av 

Europeiska domstolen. Principerna inom EU-rätten är aktuella i beslut som tas av nationella 

domstolar och myndigheter där EU regler kan ha företräde före nationella lagar om nationell 

och internationell lagstiftning motsäger varandra. Principerna förekommer även inom 

nationell lagstiftning. Det finns flertals lagrum som reglerar rätten till att en individ, som 

bryter mot vissa lagar, får sin frihet berövad – dock inte mer än vad som anses 

proportionerligt till det enskilda fallet. Frihetsberövandet av någons frihet är en restriktiv 

åtgärd som tillämpas med stöd i lag och i enlighet med proportionalitetsprincipen. Principen 
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innebär att de tvångsåtgärder som omsätts i praktiken inte skall tillämpas för lindriga ändamål 

utan det skall, utifrån en bedömning av målet, vara nödvändigt för att uppnå målet. 

Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som framkommer i Europeiska 

Unionens Fördrag artikel 5, som betonar vikten av att åtgärden skall tas i proportion till 

ändamålet med fallet, samt inte gå utöver vad som bedöms vara nödvändigt. Vikten av denna 

princip blir väsentlig i bedömningen av ett förvarsbeslut då tidsfristen för frihetsberövandet 

inte får gå utöver det som sägs i lagen samt i proportion till det enskilda fallet. 

Behovsprincipen går hand i hand med proportionalitetsprincipen då det gäller att dem 

tvångsåtgärder, eller tvångsmedel, skall bedömas vara nödvändigt i myndighetsingripande 

fall. En annan princip som finns med i den svenska Regeringsformen är 

likabehandlingsprincipen vilket syftar på att alla skall behandlas lika inför lagen med 

saklighet och opartiskhet vilket går hand i hand med legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen 

är i korta drag, en begränsning av all offentlig makt som innebär att de beslut som fattas av 

myndigheter skall ha stöd i lagtexten och därmed skall all offentlig beslutsfattande stå i 

enlighet med gällande rätt och lagstiftning. Dessa principer omfattar de mänskliga 

rättigheterna, som är centrala i beslutsfattandet gällande frihetsberövandet av papperslösa 

immigranter i Migrationsverkets förvarsenhet. Samtidigt som de mänskliga rättigheterna 

återkommer i flera lagtexter, förekommer det restriktiva åtgärder likaså, exempelvis att det i 

föreskriven lag står att frihetsberövandet kan tillämpas i särskilda fall. Där av finns dessa 

grundläggande rättssäkerhetsprinciper i EU fördraget att beakta när sådana restriktiva åtgärder 

tillämpas.  

 

2.8 Socialarbetaren som byråkrat  

Socialt arbete är en profession där målet med yrkesutövningen är att hjälpa individer i behov 

och främja rättvisa, jämlikhet och social samt ekonomisk trygghet. Socialarbetare är en 

profession som kopplas till mänskliga rättigheter och jämlikhet. Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) presenterar handlingsutrymmet för socialarbetare och redogör att 

handlingsutrymmet är en valmöjlighet för socialarbetaren att kunna göra egna bedömningar, 

utifrån sin professionella kunskap i förhållande till organisationens givna ramar, som en 

jobbar inom. Handlingsutrymmet reglerar vissa riktlinjer socialarbetaren skall utgå ifrån i sitt 

arbete samtidigt som denne får ett visst utrymme att själv kunna handla och agera. 

Handlingsutrymmet ser inte lika ut för varje socialarbetare, utan är varierande beroende på 
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arbete och område. Vidare uppger Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) att 

handlingsutrymmet används på diverse sätt eftersom de regler som socialarbetaren ställs inför, 

alltid ger rum för tolkning och tillämpning. Det är här som socialarbetaren väljer hur denne 

skall tolka och tillämpa regelverket, vilket ämbetsmän ideligen förhåller sig till regelverket 

och därmed förklarar sina beslut utifrån rådande lagstiftning. Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) tar upp att allmänheten har olika syn på socialarbetare som ”den snälla” 

eller ”den hemska” och i tydliga drag är det, att trots samma utbildning, så har socialarbetare 

olika synsätt av allmänheten beroende på dennes organisationstillhörighet.  De socialarbetare 

som jobbar på Migrationsverkets förvarsenhet har ett handlingsutrymme där yrkesutövaren 

skall handla utifrån de nationella lagar som myndigheten arbetar utifrån, vilket i detta fall är 

främst Utlänningslagen. Socialarbetare som jobbar åt statliga myndigheter innehar titeln som 

byråkrat åt den nationalistiska välfärdsstaten, och socialarbetare som arbetar inom frivilliga 

organisationer innehar titeln socialarbetaren i socialkonstruktivistiska normer (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Den sistnämnda formen av socialarbetaren är den 

yrkesutövaren, som kan komma att ses som den gode och den som kämpar för mänskliga 

rättigheter medan byråkraten i detta fall är den som strikt följer nationella lagar och därmed 

blir mer regelstyrd och inte ser klienten som subjekt utan klienten objektifieras genom den 

strikta förhållningen till tillämpningen av lagstiftningen.  

 

3. Tidigare forskning  

Detta avsnitt presenterar forskningsläget kring frihetsberövandet av papperslösa immigranter. 

Forskningsläget kring papperslösa immigranter är begränsad, i synnerhet gällande 

frihetsberövandet av papperslösa i förvaret. Utifrån studiens syfte har vi valt att ta upp 

globaliseringens effekt på det lokala för papperslösa immigranter och yrkesrollens 

motsättningar i arbetet med papperslösa. Migrationsinfo har en hemsida där de presenterar 

statistik och forskning om migration och integration i Sverige 

(http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/). Där presenteras siffror från 

2010 som visar att det är ca 10 – 50 000 papperslösa som årligen befinner sig gömda i Sverige 

och inom EU är det cirka 2,8 – 8 miljoner papperslösa. Då Migrationsverket handlägger 

ärenden om av- och utvisning av papperslösa immigranter så kan de utföra en statistik på 

antalet av- och utvisade (Socialstyrelsen, 2010). Migrationsverkets rapport (2015) redovisar 

att antalet avslag på asylsökande och därmed verkställda uppgår mot 20 900 personer, vilket 
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innebär att det är cirka 20 900 papperslösa immigranter som har verkställts från Sverige, 

varav 6 300 av dessa har avvikit.  

 

3.1 Globaliseringen och dess effekt på det lokala  

Den globala utvecklingen har en påverkande faktor på det lokala samhället, genom 

exempelvis ökad fattigdom eller krig. Detta kan vi se i exempelvis det krigsdrabbade landet 

Syrien där de syriska invånarna flytt till andra länder för att inte mista sitt liv. Det stora antalet 

flyktingar har haft en stor påverkan på det lokala, där Sverige har tagit emot en stor del av 

flyktingar från Syrien. Migrationsverket (2015) redovisar att år 2014 var det 81 000 personer 

som sökt asyl i Sverige, och 2015 var det 163 000 personer. Det ökade antalet flyktingar är en 

faktor som blir ett påvisande exempel på den globala förändringen i världen som påverkar det 

lokala samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och kulturella ordningen som är skapade i 

olika specifika kontexter har olika konsekvenser för det globala, nationella och lokala 

samhällen vilket medför en negativ påverkan på individer. En tydlig konsekvens på detta är 

att mänskliga rättigheter, i dess allmänna utsträckning, är endast tillgänglig för en minoritet av 

världens befolkning (IFSW, 2012). Då det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige 

påverkar detta även landets ekonomi och politik, vilket har medfört nya regleringar gällande 

Sveriges invandringspolitik. Vidare har flertals länder i Europa infört striktare gränser samt 

även stängt gränserna för krigsflyktingar. Spång (2009) tar upp att Sverige är ett av dem mest 

restriktiva länderna i Europa gällande rätten till sociala rättigheter för papperslösa 

immigranter vilket även har kritiserats av FN. Björngren Cuadra (2015) tar upp 

globaliseringen i förhållande till socialpolitiken och redogör för en social ojämlikhet som 

växer i takt med en globaliserad förändring. Resultatet blir att människor lever under 

oregelbundna förhållanden vilket utmanar den nationella politiken och det sociala arbetet då 

den reglerade invandringen bidrar till svårigheter i att kunna möta och tillgodose behoven hos 

papperslösa immigranter då denna grupp faller bort från sociala rättigheter och lagstiftningen 

(Björngren, 2015; Jönsson, 2014). Utmaningen skapar ett tryck på den förändrande 

nationalstatens roll likaså på socialarbetarens roll i samband med internationella rättigheter. 

Vidare har globaliseringens effekt på det sociopolitiska skapat marginalisering, segregering 

samt främlingskap i den redan reglerade invandringen som råder i västvärlden. Jönsson 

(2014) tar upp benämningen ”illegala invandrare” som uttrycks i stora delar av västvärlden, 

likaså i Sverige, när det talas om papperslösa immigranter. Begreppet innehar en negativ 
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klang som bidrar till en kriminalisering av dessa individer vilket försvårar deras 

levnadsvillkor ytterligare genom att samhället, utifrån en negativ syn av gruppen, inte ser 

gruppens begränsade rättigheter. Vidare tar Jönsson (2014) upp att begreppet skapar ett 

främlingskap till papperslösa immigranter då de befinner sig i landet utan tillstånd och 

därmed uppstår fördomar att dessa individer kommer till Sverige för enbart utnyttjandet av 

välfärdsstatens resurser. Kriminaliseringen bidrar till en ökad främlingsfientlighet som sätter 

gruppens levnadsvillkor i ytterligare marginalisering och utanförskap. Dominelli (2010) 

nämner internationaliseringen av sociala problem som en effekt av globaliseringen, som i sin 

tur påverkar det lokala och tar upp utvisningen av människor. Författarinnan menar att 

utvisningen kan påverka berörda människor och tar upp fall där utvisade asylsökande bland 

annat fråntagits sitt liv i det land som dem sökt skydd från men utvisats till. Vidare skriver 

Dominelli (2010) att ”misslyckandet av asylsökande säger mer om de misstankar som råder 

kring hanteringen av dessa ärenden än själva situationen i ärendet och individen, då många 

asylsökande behandlas som brottslingar enbart för att de söker skydd i ett land när de inte har 

den nödvändiga dokumentationen som krävs trots en fruktan för sina liv” (s. 607). Då Sverige 

har reglerad invandring kan vi se globaliseringens effekt på nationell nivå då Sverige har 

infört, de senaste åren, projekt och förordningar som åsyftar på striktare gränskontroll. 

REVA-projektet som Migrationsverket skapade år 2012-2014 i samarbete med Polisen och 

Kriminalvården, var ett projekt där avsikten var att utföra kontroll av ID-handlingar för att 

kartlägga var personer som vistas illegalt i landet befinner sig. Målet med REVA-projektet 

var att effektivisera verkställigheten för avvisning- och utvisningsbeslut för personer som 

besluten gäller eller bör gälla. Vidare har Regeringen redovisat nya regleringar år 2016 som 

innebär striktare gränskontroll i Sverige för att minska antalet asylsökande i förhållande till 

det stora antalet flyktingar Sverige har tagit emot. Dem nya regleringarna kan ses ur ett 

politiskt perspektiv som aktuellt för landets ekonomi och utveckling, medan det ur den sociala 

synvinkeln kan uppfattas som en xenofobistiskt åtgärd. ”Irreguljära migranter väcker frågor 

om innebörden av ’sociala’ i en globaliserad värld när det gäller deras behov och risker som 

bör tas upp i socialpolitiken” (Björngren Cuadra, 2015, s. 316). 

 

3.2 Yrkesrollen   

Lena Lindgren (2015) tar upp organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism, där hon 

nämner att organisationsprofessionalismen har intagit en större roll i människobehandlande 
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organisationer då många organisationer har gått mot en standardisering. 

Yrkesprofessionalismen bygger på en kvalitetskontroll utifrån den professionellas kunskap 

och etik medan organisationsprofessionalismen bygger på det byråkratiska idealet för hur en 

organisation skall styras som mest effektiv. Därmed omfattar organisationsprofessionalismen 

utifrån standardiserade regler och krav för organisationens kvalitet och styre i en effektiv 

utsträckning. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) presenterar byråkratiidealet som 

innefattar en position där strävan är att handlingsutrymmet begränsas av regelverk och 

överenskommelser. Skribenterna redogör för att det är byråkratiidealet som präglar de 

offentliga organisationernas sociala arbete och exemplifierar Migrationsverket som offentlig 

organisation. Björngren Cuadra (2015) diskuterar motsättningen av nationella lagar och 

internationella lagar som bär på den roll som socialarbetare har, vilket är aktuellt för den 

byråkratiske socialarbetaren. Internationella lagar, som de mänskliga rättigheterna, är 

universell och de sociala rättigheterna inom internationella mänskliga rättigheter tillämpas på 

alla individer, med eller utan papper. Detta eftersom att det inte framkommer i 

konventionerna vilka som får ta del av de internationella mänskliga rättigheterna. I nationell 

rätt står det vilka som tillämpas av de sociala rättigheterna trots att mänskliga rättigheter och 

allas jämlikhet skall beaktas i första hand, vilket innebär en begränsning av nationell rätt då 

alla inte får ta del av den rättigheten. Det som blir främst aktuellt för papperslösa immigranter 

i Sverige är utlänningslagen framställer Björngren Cuadra (2015), vars huvudsyfte är att 

vidmakthålla den reglerade invandringen, då lagen är behjälplig för att kontrollera 

migrationen. Den förändring som socialarbetare i förstahand märker av i takt med 

globaliseringens förändring, är effekterna av sociopolitiska beslut på sina klienter. Yoosun 

Park och Rupaieem Bhuyan (2012) redogör att så länge papperslösa immigranter med ett 

verkställighetsbeslut inte återvänder till sina medborgarskapsländer, kommer socialarbetare 

försöka gottgöra effekterna av den invandringspolitik som förhindrar papperslösa immigranter 

från tillfredsställande levnadsvillkor.   

 

3.3 Etiska dilemman i socialt arbete med papperslösa immigranter. 

Inom det sociala arbetet förekommer det olika etiska dilemman och värdekonflikter. Ett av 

dessa dilemman är att förhålla sig till rådande lagstiftning och policy inom den 

yrkesverksamma organisationen, samt att försvara mänskliga rättigheter och allas lika värden 

och visa respekt för medborgare och övriga grupper som inte omfattas av dessa värden 
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(Akademikerförbundet SSR, Etik i socialt arbete, 2015). Genom en reglerad och 

strafflagstiftad invandring tillkommer det, för socialarbetare, etiska dilemman som innebär att 

förhålla sig till regeringens lagar och förordningar som står i motsättning till att möta behoven 

hos utsatta grupper (Furman, R., Ackerman, A.R., Loya, M., & Jones, S., 2012). Ett 

förekommande dilemma för socialarbetare är att den enskilde klienten objektifieras och 

kategoriseras i den grupp av människor den enskilde har samhörighet med, exempelvis genom 

avsaknaden av dokumentation för giltig vistelse i landet. Risken blir att den enskildes 

subjektiva värde och behov reduceras till att bli ett gemensamt problem för en hel grupp, som 

konstruerats som en diagnos för socialarbetaren att åtgärda eller ärenden som skall 

verkställas. Furman et al (2012) diskuterar konsekvenserna av det praktiska sociala arbetet 

som effekter av kriminaliseringen av papperslösa. Socialarbetare är en del av det större 

samhället som översvämmas av blandade budskap om migration och invandring. 

Globaliserings effekt av de ökande ojämlikheterna i världen, som har skapat striktare lagar 

och restriktioner i synnerhet riktat mot papperslösa immigranter, kan få socialarbetare att 

känna sig klämd mellan det sociala arbetets etiska värden, personliga värden och dagens 

federala och statliga lagar (Furman, R., Ackerman, A.R., Loya, M., & Jones, S., 2012). Jelka 

Zorn (2009) redogör för att en situation som papperslösa immigranter bemöter kontinuerligt, 

är förlusten av sina mänskliga rättigheter som grundar sig i avsaknaden av ett medborgarskap. 

Nationalstaternas skyldighet att skydda alla invånare inom deras territorium, som grundar sig 

i internationella mänskliga rättigheter, har inte gjort sig av med den rådande konflikten mellan 

papperslösa immigranter och deras begränsade rättigheter och den repressiva staten. Hur 

konflikten än idag utmynnar sig kan ses i åtgärder som förvar och av- och utvisning, samt 

känslan av nedtrampad integritet och ständig osäkerhet som råder hos flera papperslösa 

immigranter som uttryckt sig om detta (Zorn. J, 2009). Vidare redogör skribenten hur socialt 

arbete präglas på förvarsinstitutioner och beskriver att socialarbetare endast kan vara 

behjälpliga med att uppfylla grundläggande existentiella behov hos papperslösa immigranter 

som tas på förvar, samt ge känslomässigt stöd till förvarstagna. Det känslomässiga stödet 

innebär att försöka få de förvarstagna att acceptera sitt öde att bli utvisad till det land dem har 

medborgarskap i, då det i slutändan lär gynna dem bättre än att leva gömd i ett annat land. 

Skribenten diskuterar att förvarsinstitutionen är en arbetsmiljö där socialarbetares 

yrkesutövning bör ifrågasättas, om det är i linje med professionens värderingar och etiska 

riktlinjer samt principer (Zorn. J, 2009).  
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkt vilket är organisationsteori med 

fokus på gräsrotsbyråkrati och dess handlingsutrymme som tillkommer i yrket inom en 

organisation. Vidare redogörs det för socialt arbete och yrkesutövare i en byråkratisk ideal. 

Den valda teorin är kopplad till studiens problemformulering, syfte och frågeställningar då det 

utöver regleringen om frihetsberövandet handlar om hur byråkrater tar ställning till lagarna.  

I Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) står det att 

”internationella och svenska ekonomiska och politiska förändringar och beslut påverkar 

antalet papperslösa personer, vilka grupper av papperslösa personer som dominerar, vilka 

länder de kommer ifrån, åldersstruktur etc.” (s. 86). Situationen för papperslösa immigranter 

förändras kontinuerligt i förhållande till den globala förändringen (SOU 2011:48), vilket vi 

visade genom ett exempel i tidigare forskning på det stora antalet flyktingar från krigets 

Syrien. Detta leder till att vi då granskar detta ur ett sociopolitiskt vinkel genom 

globaliseringen som en pågående process. Då processen är kontinuerlig medför den en rad 

politiska förändringar som påverkar det lokala samhällets utformning. Organisationsteori med 

inriktning på socialarbetare och gräsrotsbyråkrati samt dess handlingsutrymme som används i 

yrkesutövningen, blir den centrala utgångspunkten för förståelsen av vårt material då 

frihetsberövandet av papperslösa immigranter rör den politiska aspekten. 

 

4.1 Organisationsteori  

Staffan Johansson (2015) tar upp Max Weber och den byråkratiska skolan när Johansson 

skriver om organisationsteori. Webers teori har ett stort inflytande i dagens samhälle idag och 

som vi finner likheter i arbetssättet på olika myndigheter. Webers teori om den byråkratiska 

skolan syftar på att ämbetsmän skall utföra arbetet utifrån ämbetsplikten deras yrkesroll 

innefattar och lyda de formella principerna som yrket och organisationen tillför. Byråkratiska 

skolan är den formella organisationsteorin som begränsar tjänstemännens handlingsutrymme 

då ämbetsmännen arbetar formellt utifrån de lagar och regler som deras yrkesroll medför och 

inget annat. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att socialt arbete alltid bedrivs i 

organisationer och socialt arbete är därmed alltid organiserat. Organisationer finns i olika 

former och inom olika områden, till följd där av skiljer det sig åt hur organiserat det sociala 

arbetet utövas i praktiken. Författarna redogör för att organiserandet av socialt arbete gäller 
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uppsättning av regler i första hand för vad som skall göras och utav vem. Roine Johansson 

(2007) refererar till Webers och Ralph Hummels teori som utgångspunkt för att förstå 

byråkratins roll vilket är transformationen av socialt handlade, klientrelationen i detta 

sammanhang, till rationellt organiserat handlande. ”Grovt uttryckt går transformationen till så 

att byråkratin i förhållandet till klienterna bara tar hänsyn till det som inom organisationen 

bedöms vara relevant för uppgiften” (Johansson, 2007, s. 43). Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) tar upp hur en anpassar sig in i rollen och framför den formella yrkesrollen. 

Vidare redogör skribenterna att ”den formella delen av yrkesrollen definieras utifrån 

tjänstebeskrivningar i den organisation och position socialarbetaren arbetar” (s. 102). 

Författarna åsyftar på att oavsett vilken organisation det är som socialarbetaren arbetar på, så 

kommer dennes yrkesroll att anpassa sig och formas utifrån organisationens villkor och 

förutsättningar. Denna teori styrker även den hierarkiska ordningen som råder inom en 

organisation som Weber betonade i sin teori om den byråkratiska skolan. 

 

4.2 Gräsrotsbyråkrati och socialt arbete 

Det finns flera inriktningar som bygger vidare på Max Webers organisationsteori och en av 

teorierna som blir centralt i detta arbete är Michael Lipskys gräsrotsbyråkrati. Då Webers 

teori styrker bland annat den hierarkiska ordningen i en organisation är gräsrotsbyråkrater 

enligt Lipsky (2010), de ämbetsmän som har ett handlingsutrymme som ger möjlighet till en 

bedömning av klienten samtidigt som rollen tillkommer med regleringar som skall tas i 

bedömningen. Gräsbyråkrater är de statstjänstemän som skall följa lagstiftningen deras 

arbetsområde följer och ha kontakt med klienter vilket ger byråkraternas handlingsutrymme 

en öppenhet för bedömning. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) tar upp att det 

gemensamma för socialarbetares yrkesroll är gräsrotsbyråkrat, vilket kräver att 

socialarbetaren har kompetens och förmåga till att kunna handla och bedöma vid olika 

situationer. Roine Johansson (2007) understryker att det finns skillnader på gräsrotsbyråkrater 

trots samma yrkesroll då arbetsområdena skiljer sig åt och därmed de regelverk 

gräsrotsbyråkraterna arbetar utifrån. Handlingsutrymmet som tillkommer i yrket för 

gräsrotsbyråkrater innebär inte alltid en stor frihet för egen bedömning och tillämpning av 

service till klienten, utan yrkesutövaren har ett begränsat manöverutrymme utifrån den 

organisation denne jobbar för, vilket kan se olika ut och därmed relationen till klienterna. 

”Gräsrotsbyråkraternas arbete utmärks allmänt sett av att i kontakten med klienterna göra 
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individuella tillämpningar av generella regler och direktiv” (Johansson, 2007, s. 44). Det 

regelstyrda handlingsutrymmet som bland annat innebär egen bedömning av klienten och 

individuella tillämpningar kan vara på gott och ont, då klientens behov kan tillgodoses genom 

den service som tillämpas samtidigt som det regelstyrda handlingsutrymmet innebär att 

gräsrotsbyråkraten inte kan göra individuella tillämpningar baserad på sina egna fördomar 

som denne kan grunda sina beslut på. Detta medför att risken för att yrkesutövaren skall 

utföra maktutövning genom sitt beslutsfattande är begränsat utifrån ett regelsystem eftersom 

besluten tas utifrån regelverket. Johansson (2007) tar upp fem olika dimensioner för hur en 

organisation fungerar, de två första dimensionerna är regelbundenhet och 

specialiseringsgraden. Dimensionen “regel-bundenhet” syftar på att organisationen strikt 

tillämpar detaljerade regler som för gräsrotsbyråkraten innebär både en begränsning och 

skydd. Begränsningen leder till att handlingsutrymmet är anpassad efter hur formellt styrd 

verksamheten är vilket innebär att det inte finns utrymme nog att göra individuella 

tillämpningar för enskilda fall. Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkraten kan stå bakom 

regler och inte ta ställningsansvar för de regler som tillämpas, utan kan försvara sig med att 

uppgifterna, som tillhör yrkesrollen, måste tillämpa de formella reglerna verksamheten arbetar 

med. De gräsrotsbyråkrater som tillhör den regel-bundna dimensionen kan likna den typ av 

socialarbetaren som Jönsson (2014) nämner ’den konformistiska’ vilket syftar på 

socialarbetaren som distanserar sig från komplexiteten med papperslösa immigranter och inte 

tänjer på sitt handlingsutrymme, utan strikt följer lagstiftningen och bortser den 

mångfacetterade svårigheten som rör papperslösa immigranter.  

Johansson (2007) redogör för gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i två stratum och en 

tredje vilket är stratum 1 och 2 tillsammans. Stratum 1 beskriver författaren om problem eller 

mål vilka skall hanteras utifrån kriterier. Stratum 2 är byråkratens bedömning och värdering 

av problemet i förhållande till situationen. Dessa två stratum redovisar att gräsrotsbyråkraten 

måste ha ett handlingsutrymme med möjlighet att fatta beslut om den åtgärd klienten är i 

behov av. 

 

4.3 Etik i socialt arbete 

För socialarbetare finns det en möjlighet att etiska dilemman kan uppstå i yrkesutövningen, i 

synnerhet när socialarbetaren arbetar med individer där yrkesutövningen innebär att 

socialarbetaren etablerar någon form av relation till klienten. Svensson, Johnsson & 
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Laanemets (2008) poängterar detta främst i situationer där yrkesutövaren beslutar om 

tvångsinterventioner till klienten som denne har en relation till. Johansson (2007) diskuterar 

gräsrotsbyråkraters relation till klienten som kännetecknas av direkthet och närhet. Dock 

betonar författaren att det finns en skillnad mellan närhet och direkthet i relationen vilket 

speglar sig i vilken utsträckning gräsrotsbyråkraten väljer att forma relationen. Då 

gräsrotsbyråkraters arbete utmärks av klientrelationen innebär detta inte alltid att 

gräsrotsbyråkrater kan komma att möta vederbörande klient ansikte-mot-ansikte. 

Yrkesutövningen kan ha en direkt påverkan för klienten vilket blir den aspekten vi ser i denna 

studie, då dem beslut som tas är tvångsåtgärder som är frihetsberövande till förvar. Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) redogör för att detta upplevs som ett etiskt dilemma för 

enskilda socialarbetare när det rör sig om tvång i klientrelationer och förklarar vidare att detta 

kan få några socialarbetare att hålla sig trogna till regler. Johanssons (2007) dimension ”regel-

bundenhet” utmärker det som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskrivit om att 

förhålla sig till regler då tvångsåtgärder i arbetet med klienter kan få socialarbetaren att hamna 

i etiska dilemman. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) redogör för en som socialarbetare 

arbetar med människor i utsatta livssituationer och därmed tillkommer det etiska dilemman 

inom det sociala arbetet. Skribenterna tar bland annat upp att etiska dilemman kan uppstå då 

socialarbetare kan ta till med åtgärder i människors liv som är omöjliga att förbise och 

undvika, vilket kan röra sig om tvångsåtgärder. Michael Lipsky (2010) redogör för dilemmat 

som tillkommer i positionen som gräsrotsbyråkrat vilket Lipsky (2010) beskriver som 

balansgången i att vara medmänniska samtidigt representera organisationen en arbetar för.  

 

5. Metoddesign  

Detta avsnitt redogör för studiens valda metod för vårt insamlade material, 

tillvägagångssättet, urval, analysarbetet av materialet samt etisk medvetenhet kring vår metod. 

Den valda metoden är kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form med en intervjuguide som 

består av våra intervjufrågor. Vi har ett målinriktat urval som ökar validiteten och 

reliabiliteten för att besvara studiens frågeställningar och syfte. Analysmetoden är 

transkribering och kodning i olika teman av vår datainsamling med hjälp av en 

hermeneutistisk ansats.  
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5.1 Vetenskapsteoretiskt utgångspunkt  

I vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats för att svara på våra frågeställningar 

och syfte. Studien utgår ifrån hermeneutiken som ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och 

kvalitativa intervjuer som metod. Hermeneutiken som vetenskaplig ansats ökar till en 

förståelse av helheten genom hermeneutikens tolkning som verktyg för analys. I denna studie 

använder vi oss av hermeneutiken som analysverktyg av vår insamlade empiri genom 

tolkning och förståelse av händelser genom globalisering, lagstiftning och byråkratiska 

yrkesutövningen hos socialarbetare som påverkar papperslösa som redan är utsatta i 

samhället. Alvesson & Sköldberg (2008) redogör att ett huvudtema för hermeneutiken har 

från hela början varit att meningen hos en del kan begripas om det sätts i samband med 

helheten. Med detta menar författarna att helheten av exempelvis en bibeltext består av flera 

delar och för att en skall förstå dessa delar måste de sättas i förbindelse med helheten av 

bibeln. Delarna kan endast förstås ur helheten och helheten ur delarna. Utifrån det 

intervjupersonerna har sagt har vi tolkat meningarna i deras redogörelse, för att få en 

förståelse av helheten och detta genom den hermeneutiska cirkeln. Våra intervjufrågor 

kopplade vi till våra frågeställningar för att sedan sätta det i samband med vårt arbete i helhet. 

Författarna Alvesson & Sköldberg (2008) redogör vidare att delarna måste sättas i samband 

med helheten för att en skall kunna förstå meningen i dessa delar. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer  

Bryman (2011) beskriver att intresset i kvalitativa intervjuer är riktat mot intervjupersonernas 

ståndpunkter, medan i en kvantitativ undersökning är intervjun vad som speglar forskarens 

intressen. I denna studie använde vi oss utav kvalitativa intervjuer som metod för att samla in 

data, då vi bedömer att det är den lämpligaste metoden för vårt arbete och utifrån en etisk 

bedömning är intervjuer det som passar mest i vårt arbete till skillnad från exempelvis 

deltagande observation. Det sistnämnda skulle inte besvara våra frågeställningar samt att det 

inte är relevant för studiens syfte. Då kvalitativa intervjuer är vår valda metod valde vi att ha 

semistrukturerade intervjuer för att samla in data till vår studie. Semistrukturerade intervjuer 

är utformade så att intervjun har en viss struktur och en öppenhet för egen formulering av svar 

för intervjupersonerna. Bryman (2011) tar upp att, de som utför semistrukturerade intervjuer 

har specifika teman som skall täckas av intervjupersonernas svar vilket kallas för 

intervjuguide. Intervjuguiden innehåller specifika teman som berör arbetet och de 
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frågeställningar en vill ha besvarat. Detta innebär att de frågor som ställs under en 

semistrukturerad intervju inte nödvändigtvis behöver komma i den ordning som 

intervjuguiden. Vidare skriver Bryman (2011) att frågor som inte har ställts kan uppkomma 

då semistrukturerade intervjuer är flexibla genom frågor som innehåller fokus på teman 

samtidigt som frågorna är öppna. Detta ger deltagaren utrymme för att formulera sina egna 

svar utifrån tankar, åsikter och egen bedömning. Denna form av strukturerad öppenhet leder 

till att intervjun blir flexibel på sättet att intervjupersonens svar kan leda till följdfrågor som 

inte finns med i intervjuguiden, som ändå täcker de teman intervjuaren eftersträvar. Vidare 

skriver författaren att följdfrågorna som uppkommer under intervjun ska således täcka de 

teman som en är intresserad av, men att det ska uppkomma utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Vår intervjuguide ger oss en struktur på vilka frågor som blir relevanta att ställa 

samt låta intervjupersonerna själva styra intervjun genom utrymmet för självformulerade svar. 

Vi systematiserade intervjuguiden så att det fanns utrymme för följdfrågor samt motivering 

till deras upplevelser och erfarenheter.  

 

5.3 Urval 

Vår studie har ett målstyrt urval utifrån relevans till vårt syfte och frågeställningar. Bryman 

(2011) menar att forskaren gör sitt urval utifrån att redan ha gjort en önskan om 

intervjupersoner som är relevanta för studien. Deltagarna i vårt urval är en beslutsfattare och 

fyra handläggare på Migrationsverkets förvarsenhet som alla har socionomexamen. 

Sammanlagt är det fem personer som har deltagit i vår studie. Urvalet var grundat på studiens 

syfte och frågeställningar och fem yrkesverksamma deltagare valdes utifrån kriterier vi själva 

har valt för att kunna besvara studiens frågeställningar. Kriterierna berörde yrkesbefattning 

samt yrkeserfarenhet av personer som har socionomexamen och arbetar på Migrationsverkets 

förvarsenhet. Detta urval är därmed ett strategiskt urval. En utav fem respondenter är 

beslutsfattare på förvarsenheterna och har minst tio års yrkeserfarenhet på samma enhet. 

Beslutsfattaren som är en man i 65 års ålder fattar beslut om fortsatt förvar eller uppsikt samt 

av- eller utvisningsbeslut. Vidare kan beslutsfattaren även fatta placeringsbeslut av 

säkerhetsskäl vilket betyder häktesplacering av en förvarstagen, som innebär en stor 

säkerhetsfara att ha på förvarslokalerna. De andra fyra respondenterna är handläggare vilka 

arbetar på förvarslokalerna, bland dem förvarstagna. Handläggarna fattar andra beslut som 

exempelvis kroppsvisitation, avskiljning och omhändertagande av egendom. Beslutsfattarnas 
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yrkesutövning är mer administrativt, men vid vissa tillfällen träffar de förvarstagna för att 

prata om personens ärende. Detta händer inte så ofta och därmed är de inte i direkt kontakt 

med de förvarstagna som handläggarna är. Handläggarna består av två kvinnor och två män. 

Kvinnorna är 25 och 28 år gamla. Den yngsta har tre års yrkeserfarenhet på förvarsenheten 

och ett år på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Den 28 åriga kvinnan har varit 

yrkesverksam i fem år på Förvaret och ett år på socialtjänsten. Dem andra två handläggarna är 

män i åldrarna 32 och 41. Båda två började samtidigt på förvarsenheten för sex år sedan och 

innan det så var ena socialsekreterare på socialtjänsten i två år och den andra jobbade på 

Arbetsförmedlingen, för att citera honom, i ett par år. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade en enhetschef, en beslutsfattare och fyra handläggare på Migrationsverkets 

förvarsenheter via mail där vi introducerade vår uppgift och dess syfte samt vårt målstyrda 

urval. Via mailkontakt innan intervjuerna så bokades tid och dag utifrån deltagarnas schema, 

och intervjuerna skedde i form av fysiska möten vilka ägde rum på förvarsenheterna. 

Enhetschefen fick vi dock inte tag på för intervju. Innan vi påbörjade intervjuerna bad vi om 

respondenternas godkännande för inspelning av intervjun av etiska skäl. Det var en viktig 

punkt att be om tillåtelse för att spela in intervjuerna eftersom de intervjufrågor vi har valt är 

formulerade utifrån ett visst fokus med utrymme för självformulerade svar. Detta kan leda till 

att intervjupersonerna kan ge ett bredare svar som vi kanske inte bör veta eller som kan 

komma till dennes eller andras skada. Intervjuerna gjorde vi gemensamt där en av oss intog en 

mer ledande roll för att kunna föra den muntliga delen av intervjun genom att ställa de 

förutbestämda intervjufrågorna, och den andra intog rollen som antecknare och därmed 

lyssnade mer detaljerad på vad som sagts under intervjuerna. Trots dem intagna rollerna under 

intervjuernas gång kunde det ibland skifta flitigt då den som antecknade kunna ställa 

följdfrågor på något som hade sagts och uppmärksammats. Bryman (2011) nämner att i 

kvalitativ forskning ligger det en tonvikt på intervjupersonernas egna uppfattningar, synsätt 

och tolkningar, vilket vi anpassade våra frågor utefter. De fokusinriktade frågorna var inte 

svåra att komma på, dock var vi noga med att tänka på att inte ställa allt för inriktade frågor 

på deras arbete då det råder en stark sekretess i respondenternas yrke. Med detta som 

utgångspunkt eftersträvade vi som intervjuare ha en öppen attityd i så stor utsträckning som 

möjligt så att intervjupersonerna blev bekväma under intervjuernas gång. De fysiska 
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intervjuerna ägde rum på våra deltagares arbetsplats och innan intervjuerna lät vi våra 

deltagare ta del av intervjufrågorna för att skapa en bekväm dynamik och flexibel intervju. 

Material vi använde oss av utöver utrustning för inspelning av intervjun, var anteckningsblock 

för att skriva ned punkter vi fann intressanta och papper med intervjufrågor på. Efter 

intervjuerna avslutades transkriberades inspelningarna, med andra ord skrevs det inspelade 

materialet ut och kodades ner, som vi sedan kodade upp efter det som sagts i teman och 

detaljer för att få en helhetsbild och förståelse genom vår hermeneutiska ansats.  

 

5.5 Analysmetod – Transkribering och kodning 

Vi samlade in studiens empiri genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där vi fick 

tillåtelse av våra respondenter att spela in. Vi använde oss utav en intervjuguide med 

intervjufrågor som ställdes utifrån olika teman som var kopplade till våra frågeställningar och 

syfte. Dessa teman var myndighets- utövanderoll och gräsrotsbyråkrati, etiska dilemman och 

mänskliga rättigheter. Intervjuguiden och dess teman vi valde utifrån studiens syfte var för att 

kunna besvara studiens frågeställningar, med hjälp av intervjusvararen. Frågornas ämne och 

teman fann vi relevanta till våra egna frågeställningar. Vi valde ut frågor som hade ett fokus 

och samtidigt var öppna för bredare svar och flexibilitet.  För att kunna bearbeta och analysera 

vår insamlade empiri använde vi kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form, där den 

samlade empirin har transkriberats och kodats ner i teman som vi har presenterat i studien. Vi 

transkriberade intervjuerna ordagrant för att få ett målinriktat och detaljerad analys av våra 

insamlade data. Olsson & Sörensen (2007) redogör att med transkription innebär det att 

intervju materialet skrivs ner ordagrant och därefter bearbetar och selekterar man 

informationsmaterialet, som sedan leder till en meningskoncentrering. Författarna redogör 

vidare att detta görs beroende på vilken kvalitativ bearbetningsmetod som används. Genom 

att ha en öppen kodning i vår intervju öppnade vi upp texten efter intervjuerna för att belysa 

innebörden i intervjupersonernas svar. Thorén Jönsson (2012) beskriver att forskaren gör en 

öppen kodning genom att läsa och begrunda, rad för rad den transkriberade intervjun och ger 

varje företeelse en benämning, det vill säga en kodning som belyser innebörden i händelsen. 

Författaren redogör vidare att i analysarbetet betyder det att forskaren går fram och tillbaka i 

datamaterialet för att sedan kontrollera och jämföra så att datamaterialet inte förbises och går 

förlorade. För att göra dessa systematiska jämförelser krävs det att intervjuerna transkriberas 

ordagrant, vilket vi har gjort för att inte relevanta datamaterial ska gå förlorade. När det gäller 
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kvalitativa intervjuer är det väsentligt att intervjun spelas in för att sedan kunna transkriberas. 

Detta är en betydelsefull tillvägagångssätt för att få en detaljerad analys av det samlade 

materialet, då detta krävs under kvalitativa undersökningar. Det är lätt att inte komma ihåg allt 

som sägs muntligt under intervjuerna och därmed kan många betydelsefulla detaljer i de svar 

som sägs missas, vilket kan påverka studien. Med inspelning av intervjuerna kan svaren höras 

om på nytt medan de transkriberas, samt att nya detaljer kan fånga örats intresse vilket blir till 

studiens fördel. Hermeneutiken blev oss behjälplig för vidare analys vår metod och empiri 

genom en förståelse kopplat till studiens teoretiska utgångspunkt. Efter att alla våra fem 

intervjuer spelats in började vi med att transkribera vårt inspelade material och koda upp det 

som sagts. Då kodning innebär att skriva ned det som spelats in ordagrant fick vi gå tillbaka 

flera gånger i inspelningen och lyssna om. Vidare jämförde vi våra svar med varandras 

transkriberingar för att säkerställa att vi har fått fram korrekt svar utifrån vårt material. Thorén 

Jönsson (2012) nämner att intervjuer skall transkriberas ordagrant för att kunna göra dessa 

systematiska jämförelser. Thorén Jönsson (2012) beskriver processen i kodning genom att 

forskaren läser och överväger varje rad i den utskrivna intervjun och ger varje fenomen eller 

händelse en kod som belyser innebörden i fenomenet eller händelsen. Då vi under 

transkriberingen skrev ner frågor som inte fanns med i intervjuguiden och de breda svaren, 

var det mycket text som skulle kodas ner. De utskrivna intervjuerna började vi koda upp 

genom att läsa allt som skrivits ned, rad för rad samtidigt som vi ständigt jämförde varandras 

transkriberingar för att systematiskt få fram korrekt empiri. Alvesson & Sköldberg (2008) 

redogör att kodning utgår från datamaterial som en sedan använder för att skapa kategorier, 

det vill säga teman. Vidare redogör författarna att i kodningen sammanfogas data till en viss 

kategori. Utifrån de material som vi har samlat in under intervjuerna gjorde vi en kodning av 

materialets innehåll. Detta gjorde vi för att korta ner på texten och koncentrera oss på det 

viktigaste och därefter valde vi att dela upp materialet i olika teman ur intervjupersonernas 

svar samt utifrån vårt syfte och frågeställningar. Detta gjorde vi för att få en klarare bild och 

för att förenkla det för oss samt läsaren. De teman vi valde att presentera i vår resultatdel är; 

nationella och internationella rättstillämpningen i frihetsberövandet, gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme och etiska dilemman och mänskliga rättigheter. Dessa teman valde vi efter 

att vi transkriberat och kodat upp våra fem intervjuer, där vi genom en öppen kodning av 

intervjusvaren såg att respondenternas svar passar in under dessa tre teman. Våra teman vi 
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valde är relevanta till vår studie samt är kopplade till vårt syfte och frågeställningar. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Torsten Thurén (2013) förklarar betydelsen av begreppet reliabilitet som tillförlitlighet, att 

mätningarna är korrekt gjorda. Vi har valt att arbeta på ett metodiskt och systematiskt sätt för 

att öka reliabiliteten i vårt arbete. Detta har vi gjort genom att explicit förklara hur vi har gått 

tillväga för att få fram resultaten av vår studie. Vi spelade in intervjuerna och samtidigt 

antecknade vi punkter av de svar som vi fann betydelsefulla för vår studie. Då vi var två som 

genomförde intervjuerna, transkriberingen samt analyserade datainsamlingen genom att koda 

ner våra transkriberade intervjuer, influerar detta arbetets reliabilitet positivt och ökade 

transparensen i arbetet, detta skapar även mindre misstolkningar. Då vårt arbete är en 

kvalitativ studie som utgår ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer, lades tonvikten på 

intervjupersonernas tolkningar, uppfattningar och synsätt. Då vi intervjuade totalt fem 

personer är det svårt att dra generella slutsatser eftersom intervjuerna utgick ifrån deras 

uppfattningar och tolkningar samt yrkesroll. Dock består vårt urval av handläggare och en 

beslutsfattare med relevant kunskap och befattning för vår studie, vilket ökar studiens 

validitet genom vårt insamlade material från intervjuerna har gett svar på våra 

frågeställningar. Vi har även bifogat intervjuguiden till intervjupersonerna samt bifogat vår 

intervjuguide som en bilaga i arbetet. Validitet i en kvalitativ studie är svår att mäta, dock 

anser vi att vår studie har en validitet i förhållande till studiens metod och analys då vi har 

undersökt det som studien hade för avsikt att undersöka och anpassade vår metod och urval 

till datainsamlingen för att därmed få en hög reliabilitet i vår empiri. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden handlar om att studien skall gå tillväga på etiskt försvarbart sätt genom 

vårt agerande, samt vilka intervjufrågor som ställs och med hänsyn till de intervjupersonerna 

vi har valt att intervjua för vår studie. Då vi har valt kvalitativa intervjuer som vår 

metoddesign är det viktigt att vi går tillväga genom att ha etiska principer för både studiens 

skull och för de individer vi skall intervjua. Widerberg (2002) tar upp om kvalitativ forskning 

och etik kring kvalitativa intervjuer ” [...] handlade dessa etiska principer om att vi ska vara 

helt ärliga mot informanterna när det gällde projektets syfte och uppläggning. Vi skulle inte 

göra eller skriva något som vi inte kunde stå för. Vi skulle med andra ord ta ansvar både för 
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den kunskap vi producerade och för det sätt på vilket den producerades.” (s. 95). Dessa etiska 

principer och överväganden fann vi väsentliga och därmed principer vi skall sträva efter och 

arbeta utefter när vi genomför kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) tar upp forskningsetiska 

principer så som informationskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet. Det första kravet, 

informationskravet, handlar om att intervjupersonerna skall informeras om syftet med vår 

intervju och undersökning, samt personernas frivillighet att delta och avsluta deltagandet av 

vår undersökning när de vill vilket även går ihop med samtyckekravet då de som deltar och 

ställer upp som intervjupersoner måste ge sitt samtycke till att bli intervjuad. Genom att 

beakta dessa forskningsetiska principer tog vi informationskravet i beaktande innan vi började 

med våra intervjuer. Vi informerade våra deltagare om studiens syfte och vad intervjun 

handlar om samt att vi skickade våra frågor innan till deltagarna så att de kunde förbereda sig 

inför intervjun. Vi frågade i god tid alla våra deltagare om deras samtyckte till att delta i 

intervjun och när de än ville fick de avsluta intervjun. Sista kravet är nyttjandekravet som 

innebär att intervjun och det som sägs endast skall användas för målet av vår undersökning. 

Det handlar om bland annat att kunna frambringa kunskap på ett korrekt sätt och redovisa hur 

vi har fastställt det insamlade data genom intervjuerna. Kvale (1997) redogör för kvalitativa 

intervjufrågor och dess etik att ”det centrala är [...] vart frågorna ska leda och huruvida de 

kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap” (s. 

146). Detta krav har varit en viktig princip för vår studies trovärdighet samt för våra deltagare 

och oss som utförde intervjun då vi har varit noga med att frambringa det våra 

intervjupersoner har sagt och inget annat, samt att det som redovisas av intervjuerna endast 

har för att uppnå målet med vår studie. Ett etiskt dilemma vi kan komma att möta på under 

studiens undersökning är våra intervjupersoner, då dessa innehar en yrkesroll som medför 

sekretess för arbetet, samt att deras yrkesroll kan väcka starka känslor för andra. Därmed har 

vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som Bryman (2011) tar upp. Detta krav innebär att 

alla deltagande individers uppgifter som är med i vår undersökning skall behandlas med 

största konfidentialitet, med andra ord, sekretessbelägga deras uppgifter så att andra 

obehöriga individer förutom oss som för undersökningen inte kan komma åt dem. Genom att 

ha detta krav i vårt arbete har vi därmed valt att representera våra intervjupersoner med 

fingerade namn för att skydda deras identitet och integritet.  
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5.8 Metoddiskussion  

I vår studie använde vi oss utav kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form för att ta del av 

hur socialarbetare, som yrkesverksamma på Migrationsverkets förvarsenhet, uppfattar sin 

yrkesroll i arbetet med verkställigheten av papperslösa immigranter. Den semistrukturerade 

intervjun skulle vara oss behjälpliga att få kännedom om våra respondenters uppfattningar och 

erfarenhet, genom intervjuns flexibilitet som ändå har ett fokus på vad intervjun skall gå ut 

på. Vidare använde vi hermeneutiken som vetenskapsteoretisk perspektiv för att öka vår 

förståelse utifrån vår datainsaming av intervjusvaren och den kunskap vi samlat på oss innan 

intervjuerna. För att leta fram studier som berör vårt område använde vi oss utav sökportalen 

ProQuest med 7 databaser vilka var: ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services 

Abstract, Sociological Abstracts och Worldwide Political Social Science Abstract. Vi började 

med att skriva in sökorden: criminalization of undocumented immigrants och klickade in 

peer-reviewed. Med detta fick vi fram 57 sökträffar där dem flesta artiklarna riktade sig in 

mot ett specifikt land eller etnicitet av gruppen. Vi hittade en artikel som vi valde att använda 

oss utav efter att ha läst den, då den innehöll värdekonflikter inom det sociala arbetets 

profession med kriminaliseringen av papperslösa immigranter. För att utöka vårt resultat sökte 

vi på nytt med sökorden: social work and undocumented immigrants och sökte genom att 

klicka in peer-reviewed. Dessa sökord resulterade i 646 sökträffar där vi började läsa igenom 

sökträffarnas titlar och märkte snabbt att dem flesta artiklarna inte riktar sig på verkställan av 

papperslösa immigranter. Därmed ändrade vi sökorden till: social work and undocumented 

immigrants and deportation och klickade in peer-reviewed, vilket resulterade i 88 sökträffar 

där vi fann en artikel vi använde oss utav i vår studie. Utöver detta hade vi, genom tidigare 

kurser i utbildningen, artiklar och böcker som kom till användning för vår studie. Innan vi 

genomförde intervjun hade vi redan teman vi bestämde utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2011) beskriver att intervjuguiden innehåller teman som en har 

specifikt valt och som även berör studiens syfte och frågeställningar en vill ha besvarat. 

Utifrån de material som vi har samlat in under intervjuerna gjorde vi en kodning av 

materialets innehåll. Detta gjorde vi för att korta ner på texten och koncentrera oss på det 

viktigaste och därefter valde vi att dela upp materialet i olika teman. Detta gjorde vi för att få 

en klarare bild och för att förenkla det för oss samt läsaren.  
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5.9 Arbetsfördelning 

Denna studie har vi utfört allt arbete gemensamt. Vi har diskuterat och kommit fram till 

arbetet, letat i litteratur samt fördelat arbetets olika punkter så att båda har bidragit med lika 

mycket. Trots fördelning så har vi suttit tillsammans och skrivit samt undersökt det som skall 

undersökas i vårt arbete, och på detta sätt har vi kunnat vara uppdaterade om arbetets gång, 

medvetna om hur långt vi har kommit och kunnat hjälpa den andra vid behov. Genom att sitta 

tillsammans och arbeta har det gynnat oss till en stor del då vi har haft kontinuerlig kontakt 

och kunnat hjälpa den andra, samt bolla med idéer för att kunna utveckla vårt arbete ännu 

mer. Intervjuerna har vi genomfört tillsammans där båda har varit den som leder intervjun 

samt den som antecknar intervjusvaren.  

 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån tre teman som knyts ihop till våra 

frågeställningar och syfte, med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt. De teman vi valde 

är följande; nationella och internationella rättstillämpningen i frihetsberövandet, 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme, etiska dilemman och mänskliga rättigheter. De valda 

temana har vi valt efter transkribering och kodning av våra intervjusvar. Intervjupersonernas 

namn är fingerade utifrån konfidentialitetskravet som vi beaktar för deltagarnas säkerhet, 

dock valde vi att presentera varje respondents yrkesbefattning då deras yrkesroller och 

uppgifter skiljer sig åt. Respondenterna består av en beslutsfattare och fyra handläggare. Alla 

fem respondenter har flera års yrkeserfarenhet och kunskap gällande förvarsverksamheten. Vi 

analyserar sedan vår empiri utifrån studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

Michael Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater har en relation med och till klienterna 

genom en handlingsfrihet som ger gräsrotbyråkraten utrymme för bedömning av klienten och 

tillämpning av den service som i behovsbedömningen anses vara av relevans för klienten i 

förhållande till det regelverk verksamheten arbetar utifrån.  

 

6.1 Nationella och internationella rättstillämpningen i frihetsberövandet 

Detta tema svarar på vår studies första frågeställning; hur resonerar yrkesverksamma 

socialarbetare avvisningarna av frihetsberövade papperslösa immigranter? Detta tema redogör 

för nationella lagar och riktlinjer som utgör grunden för frihetsberövandet av papperslösa 

immigranter och rättstillämpningen av förvarsbeslut, samt kriterier för beslutfattandet av 
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uppsikt eller förvar. Då ett förvarsbeslut tas i teorin är det i praktiken en fråga hur 

frihetsberövandet går till av papperslösa immigranter och en fråga om hur våra respondenter 

resonerar för avvisningarna av frihetsberövade immigranter. 

”Det sker ju lite på olika sätt. Ibland kallas folk till Migrationsverkets kontor för att delges detta 

beslut och då finns det polis där som då sedan kör dem till Förvaret. Alla dem här personerna som 

redan är föremål för att dem redan är gripna finns hos polisen på polisstation, och då fattar man 

beslutet och då kör polisen personen till förvaret när det eventuella brotts grej är avklarat. Ibland kan 

det vara så att man skickar in en handräckningsbegäran till polisen som hämtar personen där han 

eller hon bor” (Jonas, beslutsfattare). 

 

 I kallelserna som personerna får, står det att de skall informeras om ett beslut, men inte att 

beslutet gäller om just förvaret och frihetsberövandet. Detta väcker en etisk fråga om hur pass 

rätt informerade berörande personer blir och hur rätt det blir i tillvägagångssättet, trots 

beaktande av principerna som tas i beaktande av mänskliga rättigheter. 

”Så är det ju med alla regler, att det finns utrymme för tolkning. Det man kan titta på är det, ja, bland 

annat uttalanden, historik, hur ser undanhåll risken ut, hur stor bedömer vi att den är, risken, och så 

dem bedömningarna är ju oftast så pass, det kan ju vara rätt komplicerade och finkalibriga så där går 

det ju inte alltid att sätta upp ett uttömmande lista över vad exakt det är man tittar på i varje enskilt 

ärende. Men dem här huvudkategorierna är saker man tittar på i alla ärenden.” (Jonas, 

beslutsfattare). 

 

Vidare kopplas ovanstående svar till vår teori om gräsrotsbyråkratens bedömning och 

värdering av klienten vilket framkommer i Johanssons (2007) beskrivning av 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme stratum 2. Kopplat till studiens tidigare forskning och 

vår frågeställning samt syfte väcker detta en etisk fråga om att förvarsbeslut tas utifrån en 

bedömning innan själva frihetsberövandet tillämpats i praktiken. 

 

Respondenterna redogör, för att fatta ett beslut om uppsikt måste samma grunder för förvar 

finnas och av respondenternas samlade svar uttrycks det som nedan redovisat att det krävs, 

utifrån faktorer som ger stöd i lagtext, en egen bedömning. 

”Så om man ska titta på om det finns risk för avvikande, en av dem sakerna man får beakta i lagen 

eller i direktivet, det är ju om personen har uppgett den inte kommer att medverka men där får man 

kanske göra skillnad också på att säga ”jag vill inte åka” och ”jag kommer inte att medverka det, jag 
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kommer att vägra”. Den senare kategorin, den faller nog in inom den här, en av punkterna som är 

listade som saker man får tänka på, som man får ta i beaktande. Så att om man uttrycker sig så, och 

det tas på allvar, det skulle kunna vara i teorin ett skäl att bedöma att det finns en risk för avvikande 

och det skulle kunna i sig vara ett skäl att då ställa någon under uppsikt i första hand, kanske också ta 

i förvar” (Jonas, beslutsfattare). 

 

”Ribban för att tas i förvar är inte så hög egentligen, det kan räcka med att man i teorin har uttalat 

sig på ett sätt som starkt tyder på att man inte kommer medverka. Men i dem fallen där man tycker att 

det finns en risk där man tycker att en person kommer att avvika eller undanhålla sig men där risken 

inte är så stor, så ska man först betänka beslut om uppsikt, i första hand hålla en uppsikt. Funkar det 

inte då kan man ta en person i förvar” (Jonas, beslutsfattare). 

I studien har vi presenterat olika rättsliga principer för mänskliga rättigheter, att beakta när 

restriktiva åtgärder skall fattas i. Här blir behovsprincipen och proportionalitetsprincipen 

främst relevanta då det framkommer att det blir en bedömning av beaktande faktorer som 

utgör det beslut som fattas.  

”Vad är proportionerligt och så, och det är ju någonting som genomsyrar all vår rättstillämpning. 

Dels finns det ju den här uttryckliga regeln att ”inte mer tvång än nödvändigt” i 1:8 i 

Utlänningslagen. Det är ju då den så kallade behovsprincipen.” (Jonas, beslutsfattare). 

 

I fråga hur våra respondenter försöker att alltid hålla sig objektiva i sin yrkesutövning 

besvarades frågan; 

”Att har du 2 ärenden där den ena kommer att dröja till, säg, 4-5 månader innan man får ett svar för 

att ta ett beslut från ambassaden medan den andra kommer att dröja 3 veckor så kanske vi väljer att 

släppa personen som det tar 5 månader på, ur förvar och ställa under uppsikt eller släppa ur förvar 

för att vi inte tycker att det är försvarligt att vänta så lång tid. Det är proportionalitets avvägning. 

Medan personen som det kommer att ta 3 veckor på väljer vi att ha kvar i förvar. Där ser du, det är 

olika utfall men du kan härleda det till en objektiv faktor. Det vill säga, hur lång tid riskerar dem att 

vara inlåsta fram tills att vi kan avsluta vår process. Så att, så jobbar vi och det är så man kan kunna 

se när man tittar på våra ärenden, att det alltid kommer finnas rimliga förklaringar kopplade till 

objektiva faktorer som förklarar rättstillämpningen eller ställningstagandet. Och finns det inte, då har 

vi inte skött vårt jobb.” (Jonas, beslutsfattare). 

 

”Du vet ju vad du skriver på för anställningsavtal innan du börjar jobba med något, och då får du 

väga för- och nackdelar med yrket du ger dig in på. I mitt fall, jag visste att jag ska jobba med inlåsta 



 

32 
 

personer som inte är en fara för samhället till skillnad från frihetsberövade i fängelset. Många beslut 

som fattas både av oss eller dem högre upp kan många gånger av folk utifrån tyckas orättvist, även för 

oss men dem måste tas, det är som det är” (Jessica, handläggare). 

 

Respondenternas svar indikerar att lagarna som de yrkesverksamma arbetar efter och 

organisationens regler rättfärdigar avvisningarna av frihetsberövade, vilket besvarar vår 

studies första frågeställning. Lagstiftningen och regleringarna rättfärdigar yrkesutövningen 

genom att våra respondenter följer lagarna korrekt.  

 

6.2. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Detta tema redovisar vår empiri som besvarar studiens andra fråga: hur praktiserar 

socialarbetaren sitt handlingsutrymme i arbete med frihetsberövade papperslösa immigranter? 

Detta tema analyseras utifrån studiens teori gräsrotsbyråkrati och dess handlingsutrymme 

samt socialarbetarens yrkesroll. Johansson (2007) beskriver utifrån Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati, de olika utsträckningarna gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kan 

skilja sig åt beroende på yrkesrollen och regelverken rollen står inför. 

 

”Jag tror att vi som jobbar på avdelningarna, alltså med dem förvarstagna, utvecklar en direkt 

relation till dem än vad typ våra beslutsfattare eller övriga chefer gör. Alltså vi jobbar ju med deras 

ärende också men skillnaden är att vi som handläggare jobbar även bland dem och det blir ju 

automatiskt att vi skapar relationer till våra förvarstagna” (Sara, handläggare).  

 

”Jag tänkte på det här med handlingsutrymmet tidigare, med att begränsa det. Jag tror att det är väl 

generellt något som är bra. Så tänker jag i alla fall, att det finns en poäng med att begränsa sitt 

handlingsutrymme, alltså i den meningen att man får titta på, och det handlar inte om lagar utan, det 

man får titta på är vad man är anställd för, vilken funktion man ska fylla. Man jobbar liksom i en 

statlig apparat som har ett övergripande syfte. Om vi tittar på Migrationsverket till exempel, så gör 

Migrationsverket massa olika saker. Bevilja eller ansöka om uppstånd är väl huvudsyftet, och så finns 

det en massa sidogrenar av det och en av dem är ju att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut och 

se till att utreda att personer som man misstänker inte har rätt att vara här. Och där kommer förvaret 

in någonstans, så att, jag tänker i alla fall att det är sunt att begränsa sitt handlingsutrymme på så sätt 

att man får titta på vad det är för funktion vi fyller, vad det är jag ska fylla för funktion i den här 

verksamheten, och SEN, inom ramen för det, tillämpar man ju lagen så att det handlar ju kanske inte 

bara om att titta på lagen men det finns absolut en poäng med, med ambitionen i alla fall att inte 
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använda det här informella handlingsutrymmet så att det inte används för mycket utan man ska utgå 

ifrån, tycker jag i alla fall, att ställa sig frågan ”varför är jag här?” (Jonas, beslutsfattare).  

 

”Utgångspunkten är i alla fall att ”det här är vad jag är anställd för att göra”, staten bedriver 

verksamheten och ’vi vill att den ska bedrivas si och så’, och där kan man titta på lagen. Jag eller vi 

beslutsfattare ska oftast avgöra om personer ska vara inlåsta eller inte och då har vi dem här reglerna 

som då säger när vi får besluta att någon ska vara inlåst eller inte och sen får man ju titta på den här 

verksamhetens funktion för att säga när det är vettigt att ens tänka på att ha någon inlåst” (Jonas, 

beslutsfattare). 

 

Regel-bundenhet är en grundläggande dimension gällande funktionen för alla byråkratiska 

organisationer förklarar Johansson (2007), vilket åsyftar på att det är regler som bidrar till 

byråkratins inre gränser som innebär ytterligare regleringar som skall beaktas i 

handlingsutrymmet av gräsrotsbyråkrater. Johansson (2007) presenterar regel-bundenhetens 

två aspekter; detaljreglering-ramstyrning och strikt-flexibel tillämpning. Ovanstående citaten 

pekar på aspekten detaljreglering-ramstyrning som gäller hur styrd verksamheten är formellt, 

vilket förklarar hur handlingsutrymmet i detta sammanhang av ovanstående citat används och 

utnyttjas. Dimensionen regel-bundenhet har tidigare i studien redovisats tillsammans med de 

begränsningar och skydd som dimensionen innebär för gräsrotsbyråkraten. Lipsky (2010) 

betonar klientrelationen som utmärkande drag för gräsrotsbyråkrater i arbetet som 

statstjänstemän vilka följer lagstiftningen deras arbetsområde följer, som i detta sammanhang 

är främst utlänningslagen. Johansson (2007) framhåller klientrelationen i 

gräsrotsbyråkraternas roll och redogör att relationen till klienterna tidigare har relaterats till 

närhet och direkt vilket kan minskas med detaljstyrning och strikt tillämpning.   

”Det är ju en tanke man har med sig när man jobbar, att det inte ska smita sig in i relevanta faktorer 

utan vi ska tillämpa regelverket som det är tänkt och det ska tillämpas jämt på alla. Så att man ska, 

ambitionen är ju alltid att det ska vara objektiva faktorer och kriterier”.  (Jonas, beslutsfattare). 

 

”Tar inte jag besluten kommer någon annan handläggare göra det för att det är så lagen säger. 

Därför är det viktigt att hålla sig ändå på avstånd och inte för nära dem vi jobbar med, då kan det bli 

jobbigt och oavsett så kommer besluten tas även om det är du eller inte” (Jessica, handläggare).  
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Begränsningen med att tillämpningen av den strikt detaljreglerade aspekten av dimensionen 

skriver Johansson (2007) är även fördelen med aspekten, likabehandlingen. Begränsningen är 

att det i stort sett är omöjligt att tillämpningen går utifrån situationsanpassning av klienten och 

dennes ärende, samt att göra undantag i enskilda fall. Här framkommer det som ses som 

reglernas dubbla karaktär då det inte går att anpassa tillämpningen till situationen klienten 

befinner sig i samtidigt som en likabehandling av klienterna blir till en fördel i aspekten. 

Johansson (2007) tar vidare upp att problemen hänger samman med att reglerna är generella 

eller har riktlinjer som är av en komplicerad karaktär med kriterier. Detaljstyrning och strikt 

regeltillämpning menar författaren har sina för- och nackdelar för klienterna då det medför 

rättssäkerhet, likaväl som rigiditet och orättvisan av jämlik behandling. 

 ”Alltså, ja, vi har ju handlingsutrymme i vår yrkesutövning precis som andra yrken, eller som i de 

flesta arbetsplatser. Men det skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats och till vilken befattning 

man har, om ni hänger med. Alltså mitt handlingsutrymme som handläggare är ju inte detsamma som 

våra beslutsfattares eller som någon som jobbar på socialtjänsten. Det sistnämnda tror jag har 

bredare utrymme och kan hitta, ja vad ska jag kalla det, ja men olika möjligheter i lagstiftningen för 

att hjälpa klienten. Här på förvaret är det regelstyrd, och det gäller ju att följa lagen bara eftersom 

här styr lagen mest” (Fredrik, handläggare). 

 

”Vad jag personligen tycker jag själv kan göra utifrån min yrkesroll på min yrkesplats och min 

handlingsutrymme är ju att behandla våra förvarstagna med respekt och jämlikhet, behandla alla lika 

helt enkelt för mer än så kan jag inte göra. Dem sitter ju på förvaret för att dem har ju brutit mot 

lagarna, sen tyvärr, så spelar inte omständigheterna så stor roll om dem inte har varit medvetna om 

lagarna. Det exempelvis jag kan praktisera i mitt handlingsutrymme är att se över om någon bråkig 

förvarstagen bör avskiljas eller inte, alltså om jag ska ta det beslutet om avskiljning eller inte om en 

person är lite bråkig. Där brukar jag göra en bedömning av situationen för att se ifall personen 

verkligen kan skada någon i omgivningen eller något i lokalen eller om personen bara är less och det 

kommer gå över efter tillsägning” (Sara, handläggare). 

 

Jönsson (2014) redogör för att bristen på tydliga lagar för papperslösa immigranter skapar 

möjligheter för personal att inta olika positioner i arbetet med papperslösa. Skribenten tar upp 

tre olika positioner för socialarbetare, och den som vi har redovisat i studien är den Jönsson 

(2014) nämner ’den konformistiske’ som förhåller sig till nationella regleringen och riktlinjer 

som i yrkesutövandet hänvisar sitt arbete utifrån hur lagen är reglerad och därmed tar en 
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position som håller sig bortom komplexiteten med papperslösa. De sociala arbetarna som 

intagit den konformistiska rollen har, skriver Jönsson (2014), okritiskt tagit till sig av 

nyliberalismens justeringar och visar inget intresse i globaliseringens effekt på migrationen 

och därmed papperslösa. Författarinnan redovisar att konformistiska rollen hänvisar till 

nationella lagar och regler där papperslösa är naturligt uteslutna i avsaknad av 

medborgarskap. 

”Alltså, jag tror att ambitionen är väl att, alltså i någon mening begränsa sitt godtycke. Sen tror jag 

att det är omöjligt, det smyger väl sig i alla tjänstemäns utövning just för att lagen inte är helt 

täckande, eller dem sätter upp regler med ganska generellt innehåll som man sedan ska tillämpa och 

ge, alltså, översätta konkreta omständigheter till” (Jonas, beslutsfattare). 

 

”Efter ett väldigt bra tag så sätts man in i det här med att, alltså, att man tar besluten utifrån lagarna. 

Det är så vi jobbar här, vi utgår mestadels från lagen men så klart så utgår vi ifrån mänskliga 

rättigheter och människans bästa. Man kan inte vara helt blind för det är ju människor som oss, men 

för deras bästa är det ju att återvända för det är inte skäligt att leva i flykt hela tiden” (Sara, 

handläggare).  

Som respondenten ovan uttryckte sig blir en med andra ord insatt i sitt yrke, vilket följaktligen 

leder till att det blir en svårighet att bedöma regleringar som en arbetar med och tillämpar i 

yrkesutövandet. Detta kan då leda till ett problem som uppstår i den globala kontexten som vi 

tidigare redovisat, då den reglerade invandringen blir mer snäv ju mer globaliseringen 

förändras. Av ovanstående svar kopplar vi det till studiens tidigare forskning att socialarbetare 

gottgör effekterna av sociopolitiska beslut som försvårar papperslösa immigranters 

levnadsvillkor. Vidare kopplar vi svaren till det som redovisats i tidigare forskning att 

socialarbetare på förvaren ger stöd till frihetsberövade papperslösa genom att få de att 

acceptera sitt öde och inse att de får ett bättre liv i det land dem verkställs till. Detta med 

anledning att papperslösa då har medborgarskap i det landet vilket innebär att de omfattas av 

mänskliga rättigheter som tillkommer med medborgarskapet.  
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6.3 Etiska dilemman och mänskliga rättigheter 

Detta tema redogör för mänskliga rättigheter och etiska dilemman som finns inom socialt 

arbete och ifall etiska dilemman uppstår i den byråkratiska yrkesutövningen på förvaret. Detta 

besvarar vår frågeställning; Vilka etiska dilemman eller värdekonflikter upplever 

socialarbetaren i sin yrkesutövning, med frihetsberövade papperslösa immigranter och 

verkställandet av avvisningsbesluten? 

 

Tidigare i studien har det redovisats om transformationen för yrkesrollen från socialt 

handlande till rationellt organiserat handlande. Johansson (2007) tar upp att transformationen 

uttrycker sig att byråkratin i klientrelationen enbart tar hänsyn till det som bedöms vara 

relevant för uppgiften inom organisationen. 

”Man gör ett jobb för staten och där måste man alltså som person ställa sig frågan ’är det här okej?’. 

Sen måste var och en fråga sig ’kan jag gå och lägga mig med gott samvete när jag jobbar med det 

här?’. För mig är det inga problem, för att, det ju frågan bara i vilken utsträckning man köper det 

migrationssystem vi har som är beslutat av riksdagen och regeringen. Gör man inte det, då ska man 

inte jobba här.” (Jonas, beslutsfattare). 

 

”Det är hur du är som person, inte vilken utbildning, kön, ålder etc. som du har. Det handlar om i 

princip om du kan jobba här, om du klarar av det och om du kan blockera dina känslor. Nu säger jag 

inte att man kan blockera sina känslor helt för man är ju människa och vissa fall kan det påverka mig 

men då gäller det att inte ta med sig jobbet hem.” (Fredrik, handläggare). 

 

”Det framkommer i flera av våra lagar och konventioner för hur en förvarstagen ska behandlas och 

det är viktigt att respektera dessa när man jobbar på exempelvis förvarsenheten. Vi måste tänka på att 

de är människor som oss fast än de är frihetsberövade” (Bertil, handläggare). 

 

Respondenterna nämner lagstiftningen och regleringarna i fråga om etiska dilemman. 

Deltagarna svarar indirekt att det kan uppstå etiska dilemman, dock som yrkesverksam skall 

en ha regleringarna och sin egen yrkesroll i baktanken för att inte låta sig själv sympatisera. I 

fråga hur dem uppstående etiska dilemman bearbetas, besvarades frågan i någon form som 

antyder på att lagen skall finnas med i åtanken som hindrar respondenterna från att bli för 

personliga.  



 

37 
 

”Det här med frågan om dilemman och etiska frågor. Det är klart att det alltid är en, det är ingenting 

man kan bara sopa undan på ett personligt plan. Att om man jobbar med, även man gör sitt jobb 

ordentligt och tillämpar lagarna så går det inte att glömma bort att man jobbar med, direkt eller 

indirekt, med att låsa in folk.” (Jonas, beslutsfattare). 

  

Utifrån ovanstående presentation av intervju svaren, bygger det vidare på Jönssons (2014) 

’konformistiska roll’, då rollen förhåller sig till regleringar och lagen för att distansera sig från 

komplexiteten som finns i arbetet med papperslösa. Nedanstående svar kopplas till det vi 

tidigare redovisat gällande papperslösa immigranter begränsade rättigheter och att de 

mänskliga rättigheterna i praktiken inte tillämpas på alla. 

”Man väger, det finns väldigt många grunder att ta en person i förvar, men kommer jag kunna ha 

något syfte med det hela, kommer jag att vara realistisk och där tittar man kanske lite mera på det här 

med proportionalitet och den här portalparagrafen som är, där det står att man inte får frihetsberöva 

en person mer än nödvändigt exempelvis”. (Jonas, beslutsfattare). 

  

”Jag sitter inte exempelvis i varje ärende och tänker på Europakonventionen, jag utgår ifrån den 

nationella lagstiftningen men så finns det ändå såklart med i bilden. Och sen tror jag hur man 

utformar den löpande verksamheten så ska man där så mycket som möjligt fånga andan i mänskliga 

rättigheter för att man inte utsätter folk för onödiga, väldigt obehagliga tvång och så vidare” (Jonas, 

beslutsfattare). 

 

Jönsson (2014) nämner att den svenska välfärden är konstruerad för svenska medborgare och 

utlänningar med giltigt tillstånd att vistas i Sverige, vilket således utesluter papperslösa från 

flertals tjänster och praktiker inom sociala arbetet. Svårigheten präglar sig i arbetet för 

socialarbetare att följa de mänskliga rättigheterna och etiska principerna i arbetet med 

papperslösa. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) redogör för betydelsen att arbeta i 

samråd med klienten i så stor utsträckning det är möjligt, eftersom att socialarbetaren måste 

agera utifrån lagstiftning som i sin tur innebär att yrkesutövaren via tvång kan genomföra 

interventionen. I fråga om våra respondenter känner att det sociala arbetets värdekonflikter 

går emot deras nuvarande yrkesroll; 

”Vi sysslar med inlåsning så att det är något som väcker väldigt starka känslor och det är ju något 

som vi brottas med också tror jag, det här med frågan om dilemman och etiska frågor. Det är klart att 

det alltid är en, det är ingenting man kan bara sopa undan på ett personligt plan. Att om man jobbar 
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med, även man gör sitt jobb ordentligt och tillämpar lagarna så går det inte att glömma bort att man 

jobbar med, direkt eller indirekt, med att låsa in folk. Eller med dem frågorna i alla fall.” (Jonas, 

beslutsfattare). 

 

”Etiska dilemman förekommer ju givetvis, det är väl rätt förekommande i många jobb. Etiska 

dilemman som kan spegla sig här är ju självklart individer som har det svårt i hemlandet, mödrar som 

flytt hit för att jobba och försörja barnen där i hemlandet, men alltså jag brukar tänka då ’det är 

bättre att familjer är återförenade’. I längden tror inte jag själv att varken barnet eller mamman 

exempelvis då om man ska ta ett sådant fall, mår bra av att vara separerade” (Sara, handläggare). 

 

”Etiska dilemman sker ju, absolut. För att försöka hindra mig själv från att hysa sympati och för att 

faktiskt få våra förvarstagna att inse, brukar jag alltid förklara att dem lever ett bättre liv i hemlandet 

trots svårigheterna än att leva gömd och på ständig flykt här. Det är inte värt det, sitta och tjäna ynka 

kronor för flera timmars arbete och konstant fly från myndigheter. Där försöker vi på förvaret att 

samtala med våra inlåsta om, det är ju någon form av MI.” (Jessica, handläggare). 

 

7. Diskussion  

I detta avsnitt analyserar vi resultatet som presenterats ovan, kopplad till studiens tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Genom en sammanfattning av vår empiri kom vi 

fram till att det övergripande resultatet är att de som jobbar på Förvarsenheterna begränsar sitt 

handlingsutrymme genom att förhålla sig till den nationella lagstiftningen och sin 

byråkratiska roll i verksamheten. Av följande intervjuer framkom det tydligt att våra 

respondenter medvetet begränsar sitt handlingsutrymme med anledning att rättstillämpningen 

skall tas objektivt och att yrkesrollen skall fylla den funktion den är till för i den statliga 

verksamheten. Genom en sammanställning av vårt insamlade resultat kom vi fram till att de 

byråkrater som fattar förvarsbeslut och handlägger dessa ärenden förhåller sig objektivt till 

rättstillämpningen. Detta i sin tur leder till att det objektiva förhållningssättet till nationell 

lagstiftning och verksamheten bidrar till en begränsning av handlingsutrymmet. Därmed kan 

detta skapa en problematik i bedömningen i det enskilda ärendet om en person skall fortsättas 

tas på förvar eller släppas under uppsikt. Samtidigt så finns det en fördel med att det objektiva 

förhållningssättet godtycklighet inte framkommer i bedömningen av de beslut som tas, vilket 

framkom genom våra intervjusvar. För respondenterna i deras yrkesroll så kan de ta skydd av 

att medvetet begränsa sitt handlingsutrymme och förhålla sig till den roll de tillhör i den 
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hierarkiska byråkratiska organisationen (Johansson, 2007). Detta kunde vi se tydligt genom 

en samlad bedömning av alla intervjusvar då varje respondent uttryckte sig på ett sätt som 

syftar till att det i sådana organisationer är väsentlig att förhålla sig till sin yrkesroll och vad 

den syftar till att göra på arbetsplatsen. Det framkommer i lagen om vad en person skall 

uppfylla för kriterier för att tas i förvar i UtlL 10 kap. 1 §, dock är kriterierna inte tydliga nog 

för att kunna bedömas helt utan en egen bedömning som beslutsfattare. Detta argument 

betonar våra respondenter likaväl, vilket leder till att de behöver göra en bedömning av 

besluten utifrån dem rättssäkerhetsprinciper som redogjorts i vår studie. Utifrån vårt resultat 

del har vi kommit fram till att det i beslutsprocessen även är myndighetens objektiva 

bedömning som spelar roll då lagens kriterier för förvar och uppsikt inte är explicita. Av vårt 

empiriska resultat framkommer det att förvarsbesluten skall tas i proportion till enskilda falls 

ändamål och objektiva faktorer samt att kriterier skall grunda sig i bedömningen. Våra 

respondenter är inte de som fattar det första förvarsbeslutet utan fattar beslut om fortsatt 

förvar eller uppsikt. Det framkom under våra intervjuer att de beslut som tidigare har tagits 

som har laglig grund till detta, blir frågan ifall förvar anses vara behövligt för våra 

respondenter. Ett exempel som en utav våra respondenter beskrev, är ifall en individ tas i 

förvar och det inte, inom rimlig tid, finns en verkställande av dennes beslut. En sådan 

bedömning är främst det som en av våra respondenter tar till i fråga om förvar eller uppsikt. 

Vad som däremot inte framkom av vår insamlade empiri är andra faktorer som kan vara av 

betydelse för att släppa ut någon på uppsikt, utifrån en bedömning i förhållande till nationell 

lagstiftning. Anledningen till detta kan vi se i vårt resultat att det handlar om att lagen har ett 

tolkningsföreträde vilket våra respondenter är medvetna om och distanserar sig från detta. 

Distanseringen grundar sig i att lagen inte är uttrycklig nog och i beslutsprocessen vill inte 

våra respondenter att godtycklighet eller sympatisering skall ha en påverkan. De etiska 

dilemman som kan uppstå i yrkesutövandet med frihetsberövandet av papperslösa 

immigranter är individuellt från respondent till respondent. I helhet poängterade varje 

deltagare vikten av att hålla sig mer objektiv än subjektiv i handläggningen av klienternas 

ärende med anledning att den sympati en hyser för klienterna inte får påverka bedömningen i 

det enskilda ärendet. Respondenterna har alla stött på fall som berört dem under arbetets gång 

oavsett hur lång tid alla vart yrkesverksamma. Efter en bedömning av alla svar i våra 

intervjuer blev det anmärkningsvärt att yrkesrollen som byråkrat för en statlig verksamhet, 

blir en underlättande faktor att hålla sig objektiv och inte involvera sig för personligt i det 



 

40 
 

enskilda ärendet, då yrkesrollerna arbetar utifrån regelverk och lagar. De socialarbetare vi 

intervjuade uttryckte att deras byråkratiska yrkesroll inte strider mot rollen som 

socialarbetare, då det finns riktlinjer för humant behandlande av papperslösa som blir 

förvarstagna. För att koppla slutsatsen till vårt syfte och frågeställningar så anser vi att 

tydligare kriterier för riskbedömning behövs för att kunna frihetsberöva en papperslös 

immigrant och ta denne på förvar för att kunna verkställa individen. Detta i sin tur kan leda 

till att de byråkrater som arbetar inom detta område kan ha tydligare riktlinjer vilket dock kan 

leda till rigiditet. Respondenterna utgår ifrån utlänningslagen i första hand men beaktar de 

mänskliga rättigheterna i beslutsprocessen genom en bedömning av rättssäkerhetsprinciperna 

tillsammans med nationell lag.  

 

8. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån syftet och frågeställningarna och vårt 

teoretiska perspektiv som är organisationsteori med inriktning på gräsrotsbyråkrati och dess 

handlingsutrymme. Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare på 

Migrationsverkets förvarsenhet, utövar sitt yrke och hanterar de eventuella etiska dilemman 

som uppstår mellan myndighetsutövning och bestämmelserna i deklarationen av de mänskliga 

rättigheterna i avvisningen av papperslösa immigranter. Frågeställningarna för vår studie är 

följande; hur resonerar yrkesverksamma socialarbetare avvisningarna av frihetsberövade 

papperslösa immigranter?, Hur praktiserar socialarbetaren sitt handlingsutrymme i arbete 

med frihetsberövade papperslösa immigranter på Migrationsverkets förvarsenhet?, 

Upplever socialarbetaren några etiska dilemman eller värdekonflikter i sin yrkesutövning, 

med frihetsberövade papperslösa immigranter och verkställandet av avvisningsbesluten? 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi kunnat besvara dessa genom en analysmetod 

i form av kodning och transkribering med en hermeneutisk ansats. Vår studie utgår ifrån en 

kvalitativ studie där vi har använt oss utav en semistrukturerad intervjuguide som 

datainsamlingsmetod. Det var väldigt lärorikt att studera kring detta ämne då vi har märkt 

fördelar och nackdelar med just den metod vi utgick ifrån. Fördelen med vår metod var vår 

intervjuguide med öppna samt fokuserade frågor som formades utifrån specifika teman, vilket 

var behjälplig för vår datainsamling av relevant empiri. Vidare var en annan fördel att vi hade 

en variation i urvalet under våra intervjuer, då våra respondenter hade olika befattningar och 

olika yrkeserfarenheter. Vi intervjuade fem personer och dessa fem personer var examinerade 
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socionomer. Alla fem respondenter arbetar med handläggning av förvarsärenden med av- eller 

utvisningsbeslut. Den semistrukturerade intervjumetoden var flexibel så att våra respondenter 

fick utrymmet att själva formulera sina svar utifrån sitt eget perspektiv, och de 

temafokuserade frågorna var behjälpliga på så sätt att intervjun inte föll bortom ramarna för 

studiens undersökning. Nackdelen som vi mötte på under arbetets gång var samtidig vårt 

målstyrda urval, trots att urvalet har varit en fördel för oss likaså. Då vårt urval har varit 

målstyrd, har vi förutbestämd en mall med kriterier för vilka vi vill ha som våra respondenter 

som är relevanta för våra intervjufrågor och därmed till våra frågeställningar. Då vi har 

begränsat oss i vårt urval blev det en svårighet att få kontakt med de yrkesverksamma att delta 

i intervjun då tidsbrist var den främsta orsaken, vilket blev till vår nackdel med urvalet.  

Arbetet gick ut på att vi använde oss av en kvalitativ metod och frågeställningarna besvarades 

genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som problematiserades med hjälp av 

Utlänningslagen, mänskliga rättigheter och deras kopplingar till socialt arbete. Då vi har den 

nationella lagstiftningen som tar särställning i beslutsprocessen valde vi att kvalitativt 

intervjua en beslutsfattare och fyra handläggare på Migrationsverkets förvarsenheter. Detta 

för att få ett bredare perspektiv på hur byråkrater utnyttjar sitt handlingsutrymme när de 

arbetar med individer utifrån lagen och hur de inkorporerar de mänskliga rättigheterna. 

Genom en sammanfattning av våra insamlade data av intervjuerna kom vi fram till att det 

övergripande resultatet är att de socionomer som arbetar på förvarsenheterna, självmant 

begränsar sitt handlingsutrymme genom att förhålla sig till den nationella lagstiftningen med 

andledning att rättstillämpningen skall tas objektivt, samt att förhålla sig till sin byråkratiska 

roll i verksamheten. Den empiri vi samlade in i resultatdelen, betonade starkt att en hierarkisk 

ordning inom verksamheten styr yrkesutövarnas handlande i sitt arbete.Vidare visade 

resultatdelen för hur byråkraterna i vår studies urval, gör bedömningar och värderingar av 

klienten som även framkommer i Johanssons (2007) redogörelse av gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme stratum 2. Det märktes av under våra intervjuer att byråkraterna är måna 

om deras yrkesroll och höll sig till de arbetsuppgifter deras roll innehar. Vidare redogör 

studien att handlingsutrymmet praktiseras utifrån det som Johansson (2007) beskrev “regel-

bundenhet” då det blir lättare för våra respondenter att begränsa sitt handlingsutrymme och 

förhålla sig till nationell lagstiftning och verksamheten, vilket i sin tur blir det som Johansson 

(2007) tog upp, ett skydd som yrkesutövarna kan stå bakom för att förklara sitt arbete. 

Skyddet blir ett argument för de yrkesverksamma att rättfärdiga deras yrkesutövning med att 
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frihetsberöva och verkställa papperslösa immigranter. Papperslösa immigranter är en redan 

exkluderad grupp i samhället med minimala rättigheter, och att frihetsberöva dessa 

immigranter för att de saknar dokumentation för sin vistelse, speglar en kriminaliserad bild av 

dessa individer som fara för samhället. De socialarbetare på förvarsenheterna vi har intervjuat 

i vår studie, faller inom ramarna för de konformistiska socialarbetarna som Jönsson (2014) 

redovisat. Studiens resultat påvisar att lagens kriterier för att kunna frihetsberöva papperslösa 

immigranter och ta de på förvar är otydliga, vilket gör att de yrkesverksamma på 

förvarsenheterna förhåller sig till det som står explicit i lagtexten än att utnyttja sitt 

tolkningsföreträde och handlingsutrymme. Studiens resultat påvisar även att byråkraterna vid 

Migrationsverkets förvarsenheter arbetar i enighet med de nationella lagarna och vissa 

internationella bestämmelser. De arbetar med deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

men det prioriteras inte först, som andra bestämmelser då de arbetar mer objektivt och 

förhåller sig till det som står explicit i lagtexten. Vidare påvisade vår empiri att våra 

respondenter upplever etiska dilemman i situationer där de känner maktlöshet i att hjälpa 

papperslösa immigranter som är frihetsberövade på förvaret, i deras 

verkställighetsbeslut.  Med denna studie önskar vi att det begränsade kunskaps- och 

forskningsläget gällande frihetsberövandet av papperslösa immigranter i förvarsenheterna 

skall väcka intresse för att andra skall studera vidare och forska kring rättigheten att 

frihetsberöva papperslösa immigranter för verkställighet, utifrån den nationella 

utlänningslagen och med ett beaktande av mänskliga rättigheter. Detta då vi anser att det 

strider mot de mänskliga rättigheterna och det sociala arbetets riktlinjer, att beröva en individs 

frihet för att verkställa denne från landet, då individerna inte har begått straffrättsliga brott. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor – Semistrukturerad intervju – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

- Beskriv en vanlig dag på din arbetsplats utifrån din arbetsroll  

- Vad är det första du tänker på när jag säger papperslös immigrant?  

- Är det något annat du tycker att vi bör få veta, eller är det något du vill tillägga? 

 

Lagar och regelverk för frihetsberövandet 

- Kan du beskriva vilka som är grunderna i beslutsfattanden gällande förvar och uppsikt 

samt skillnaderna mellan dessa beslut? 

 

- Hur resonerar du kring ett beslut om förvar och uppsikt? Vilka situationer kan uppstå i 

tillämpningen av båda besluten, fallbeskrivning? Konsekvenser av besluten? 

 

- Är det så att ni oftast brukar ta in någon på förvar först och sedan uppsikt om 

handläggningstiden dras ut eller kan det hända att ni kan besluta om uppsikt direkt? 

 

- De här kallelserna ni gör till Migrationsverkets reception. Blir dem (personerna) 

meddelade innan då att dem kommer dit för att vidare sedan ska till förvaret 

 

- Jag tänker på dem här som blir kallade till kallelserna. Är det att dem har visat något 

tecken på att dem kommer avvika och sånt där innan ni ropar dem till kallelserna 

 

- Jag tänker på att om en person ropas till ett möte och personen säger att ”jag vill inte 

åka tillbaka till mitt hemland”. Det kan väl inte vara en orsak till att ta på förvar? 

 

- Kan ni känna att er yrkesroll kan påverka er personliga roll också? För jag tänker på 

att ni säkerligen möter många personer som kan ljuga i många fall. Det kan ju hända 



 

48 
 

att man blir ganska cynisk i slutändan, påverkar det er också i det personliga sen och 

kan ni bli mer hårdare i er yrkesroll och er bedömning?  

 

- Kunskaper och erfarenheter, kan det påverka? Kan det finnas erfarenheter som ni kan 

basera era beslut på? Exempelvis erfarenheter av en etnisk grupp, eller är det enbart 

kunskapen ni har som ni utgår ifrån? 

-  

- Men hur tänker ni då objektivt? Alltså, hur försöker ni alltid hålla er objektiva i ert 

beslutsfattande? Som exemplet, utifrån erfarenheter (exempelvis liknande fall, 

mönsterbeteenden hos en grupp), hur försöker ni hålla er objektiva så att inte era 

erfarenheter påverkar, då man kan bli blind utav det efter flera år som yrkesutövare.  

- Hur försöker ni alltid hålla er objektiva för att kunna utföra arbetet på rätt sätt? 

 

Gräsrotsbyråkrati 

- Hur argumenterar ni för det när folk frågar varför ni vill jobba med det istället för allt 

annat ni kan jobba med? Varför vill ni jobba som beslutsfattare för sånt, om man nu 

ska kolla utifrån? 

 

- Har det hänt att du har fått kritik för bland annat, eller ungefär ”varför jobbar du som 

byråkrat när du, för jag vet att socialarbete är mycket kopplat till exempelvis frivilliga 

organisationer och mycket integrering och mycket jämlikhet. Alltså teorin kan inte 

alltid tillämpas i praktiken men har du fått mycket kritik för det? 

 

- Vad menar du med ett placeringsbeslut? 

 

- I varje yrkesroll tillkommer det ett handlingsutrymme. Kan du beskriva hur ditt 

handlingsutrymme ser ut och hur du utnyttjar den – genom kunskap, erfarenhet? Vilka 

strategier använder du i ditt handlingsutrymme? 

 

- Som byråkrat på en statlig myndighet utgår ert arbete ifrån nationella lagar, men även 

internationella som mänskliga rättigheter och övriga konventioner som innehåller 

mänskliga rättigheter. I beslutsfattandet är det individuellt vilka beslut som tas utifrån 
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de lagar som skall tillämpas, men har din erfarenhet och kompetens en påverkan på de 

beslut du kan fatta i ett ärende? Exempelvis, etnisk tillhörighet som du har 

erfarenheter av?  

 

- Det finns folk som inte tidigare haft misstanke om avvikning och så, hur bedömer ni i 

dessa fall, vad utgår ni ifrån då? 

 

- För att tala om det, att alltid vara objektiv och inte ”den onda”. Blir det enklare om ni 

begränsar, medvetet begränsar ert handlingsutrymme och bara enbart förhåller er till 

lagarna? Det kanske blir enklare att argumentera för er roll, ”lagen säger så, det är 

därför jag gör så”. Etiska dilemman → begränsa handlingsutrymme för att det blir 

enklare. Men det kan bli en konsekvens av att man sedan blir väldigt objektiv att man 

senare kanske inte ser på ärendet. Blir det enklare för er om ni begränsar ert 

handlingsutrymme? 

 

Mänskliga rättigheter  

- Hur tas någon på förvar när beslutet har tagits utifrån utlänningslagen? Vilken praxis 

tillämpas i sådana fall, exempelvis: tillämpas mänskliga rättigheter i sådana 

situationer? 

 

- Vad är det som kan påverka ett beslut av individuell och humanitär skäl? Vad är det ni 

tar mest hänsyn till när ni tar era beslut? 

 

- Tycker ni att mänskliga rättigheterna kan gå emot ert arbete? 

 

- Så det allmänna, när ni utgår ifrån proportionalitets- eller behovsprincipen, hur 

tillämpas mänskliga rättigheter i besluten?  

 

- REVA-projektet. Vad tycker ni om den då om man ska kolla ur er roll och mänskliga 

rättigheter? (polisen går runt och söker efter personer, att det är fel, mer inskränkande 

att leta efter folk). Era åsikter om själva projektet och om det gynnade ert arbete. 
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Etiska dilemman 

- Om du fick ändra på något (exempelvis i lagen, arbetet), vad skulle du vilja ändra på?  

 

- Vilka etiska dilemman upplever du i din yrkesroll i förhållande till mänskliga 

rättigheter och utlänningslagen?  

 

- Du som är Socionom i grund och botten, under hela utbildningen har man fått lära sig 

att en socionom jobbar för att integrera människan i samhället och kämpa för de 

mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det ditt arbete när du tänker på detta genom ett 

socionom perspektiv medan du ändå måste förhålla dig till lagarna?  

 

- Händer det att ni kan stöta på fall där ni tycker att personen inte bör frihetsberövas 

men ni måste fatta ett sådant beslut efter lagstiftningen? 

 

- Har ni någon gång stött på en situation där det kan bli jobbigt för er? Där ni kanske har 

känt att det har blivit för personligt för er? Inte nödvändigtvis någon ni känner, men att 

det har funnit någon situation där det blev jobbigt i beslutsfattandet som ni kanske 

kände att ni inte ville ta men då lagen är skrivet så, så måste jag? Har det hänt er och 

vad har ni gjort då? 

 

 


