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Sammanfattning 

Papperslösa lever i social utsatthet och har begränsad tillgång till sina mänskliga rättigheter. 

Då papperslösa befinner sig illegalt i landet blir lagstiftningen otydlig för socialtjänstens 

ansvar att ge stöd och hjälp till gruppen. 

Den här uppsatsen har syftat till att öka kunskapen om socialtjänstens kuratorers arbete 

med papperslösa på familjecentraler, och att öka förståelsen för vad kuratorerna upplever 

påverkar arbetet. En kvalitativ metod har använts i denna induktiva studie. Fem 

semistrukturerade intervjuer med kuratorer har genomförts vid fyra familjecentraler med 

utgångspunkt vid två geografiska områden.  

Resultatet visar att kuratorerna behöver arbeta på ett annat sätt med papperslösa, göra 

andra vägval, än med andra familjer de möter, till exempel genom att hänvisa till eller 

samarbeta med ideella organisationer. Kuratorernas arbete med papperslösa består till stor del 

av att finnas tillgänglig för stöd och samtal, att förklara andra myndigheters beslut och 

upplysa om samhällsinformation och i varierande grad själv ”dra i trådar” och vara aktivt 

stöd. Resultatet visar att kuratorernas arbete påverkas av tjänstens formella frihet, som innebär 

både möjligheter och begränsningar. Arbetet påverkas också av begränsade erfarenheter av 

arbete med papperslösa, begränsade kunskaper och avsaknad av stöd och intresse från den 

högre arbetsledningen. Likaså visar resultatet på skilda uppfattningar om socialtjänstens 

ansvar för papperslösa, vilket kan påverka kuratorernas uppfattningar om sitt uppdrag. 

Slutligen visar resultatet att arbetet påverkas av att kuratorerna blir personligt berörda av 

möten med papperslösa. 

Resultatet har analyserats med bidrag från fyra teoretiker. Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang och Schöns teori om den reflekterande praktikern används för analys på mikro-

nivå. Johanssons och Lipskys teorier om handlingsutrymme och strukturella dimensioner i 

klientarbetet används för analys på meso-nivå. Smiths teori om den institutionella etnografin 

och vardagslivets problematik används för analys på makro-nivå. I det avslutande kapitlet 

diskuteras de mänskliga rättigheternas funktion och socialarbetarens roll att påverka 

förhållanden på strukturell nivå. 

 

Nyckelord: Papperslös, Irreguljär immigrant, Familjecentral, Socialtjänsten, Kurator 
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Introduktion 

Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur socialtjänstens kuratorer på familjecentraler och om 

papperslösa. Att vara papperslös innebär att vistas i landet utan tillstånd och att ha begränsad 

tillgång till sina mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2010, s. 285). En familjecentral drivs 

av kommun och landsting och är en tillgänglig mötesplats för barnfamiljer (Wikander, 2006, 

s. 13). Citaten nedan är hämtade ur kuratorers berättelser om arbetet med papperslösa: 

 

Hon kom via öppna förskolan, kom med en hel pappersbibba och var helt förtvivlad. Hon var 

jätterädd att hennes barn skulle bli sjuka. Hon sökte hjälp… 

 

Hon och de tre barnen har fortfarande kontakt med Migrationsverket och får ett visst bidrag, men 

knappast mer än 5000 kr. Och då har hon en hyra på kanske 4000 kr. Jag undviker att fråga exakt, 

för jag kan ändå inte göra någonting åt det.  

 

När hon kom så hade hennes barn blivit tagna för snatteri. Hon har ju inga pengar… Så hon skulle 

på polisförhör och var jätteorolig för att hon skulle bli utvisad direkt. 

 

Kontakten handlade först om att boendesituationen är ohållbar. De hade ju inget boende direkt, de 

flyttade runt i en väska.  Och så kom hon till mig. ”Kan du hjälpa mig, Eva?” 
 

Citaten ger exempel på hur papperslösa människor idag i Sverige lever under svåra 

förhållanden, och hur de vänder sig till kuratorer för att få hjälp. Hur kuratorerna arbetar med 

de papperslösa och vad de upplever påverkar arbetet, är vad den här uppsatsen handlar om. 

Den illegala, eller irreguljära migrationen är en global företeelse och uppskattningsvis 

finns i världen 22-44 miljoner papperslösa människor (Düvell, 2006, s. 19). Att vara 

papperslös i Sverige handlar oftast om att man väljer att stanna kvar i landet efter avslag på 

sin ansökan om uppehållstillstånd eller efter att ens visum har gått ut (Düvell, 2010, s. 3). I 

Sverige finns uppskattningsvis 10 00- 50 000 papperslösa (Socialstyrelsen, 2010, s. 268). 

Dessa människor har begränsad tillgång till sjukvård och utbildning, är hänvisade till den 

informella arbetsmarknaden, lever i otrygghet, i trångboddhet och fattigdom, ja, under 

förhållanden där både hälsomässiga och sociala problem utvecklas (Socialstyrelsen, 2010, s. 

268-292). 

De skandinaviska länderna är välfärdsstater, men frågan är vilka som inkluderas i dessa 

välfärdsförmåner. Düvell (2010, s. 4) pekar på svårigheterna i de skandinaviska länderna att 

leva som papperslös, då välfärdssystemets apparater, som kan ge möjlighet till boende, 

sjukvård och arbete, förutsätter ett personnummer. Khosravi (2006, s. 287-292) 

problematiserar begreppet medborgarskap, som ger medborgaren dess rättigheter och 

skyldigheter gentemot staten. Han hänvisar bland annat till Marshalls uppdelning av det 
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civila, politiska och sociala medborgarskapet. Khosravi (a.a.) menar att papperslösa i Sverige 

saknar tillgång till såväl civila, politiska och sociala rättigheterna och befinner sig utanför 

medborgarskapets hägn, och blir en anti-medborgare. En anti-medborgare är utesluten från 

regelsystemet och, menar Khosravi (2006), saknar rätt till sina rättigheter. 

Sverige har ratificerat ett flertal FN-konventioner som ska försäkra människor sina 

mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2011). Bland dessa finns FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter, 

som båda innehåller bland annat rätten till tillfredsställande levnadsstandard (a.a.). 

Konventionerna som Sverige har ratificerat ska infogas i den svenska lagstiftningen (Hedlund 

Thulin & Greenhill, 2008), bland annat i socialtjänstlagen (SoL 2001:453).   

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ansvar för att den som vistas i kommunen får 

stöd och hjälp (SoL 2a kap 1 §). Socialtjänsten ska också bland annat ”verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden” (SoL 5 kap 1 §). Samtidigt har 

socialtjänsten i vissa lägen skyldighet att rapportera till polis och Migrationsverket om 

uppgifter om papperslösa (UtlF 2006:97 7 kap 1 §; UtlL 2005:716 17 kap 1 §). Detta leder till 

ett otydligt uppdrag för socialtjänsten.  

Socialtjänstens särskilda ansvar för barns uppväxt, tar sig bland annat form i 

familjecentralernas verksamhet. Kuratorerna i den här studien arbetar alltså utifrån 

socialtjänstlagen, men arbetar förebyggande och har inte befogenhet att fatta beslut om 

bistånd. Kanske skulle familjecentralernas tillgänglighet kunna underlätta för kontakter med 

papperslösa? Det var en tanke jag hade. Jag var intresserad av att ta reda på hur ett sådant 

arbete skulle kunna se ut och vad som påverkar kuratorernas arbete med papperslösa. Min 

nyfikenhet ledde mig till att skriva den här uppsatsen. 
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Problemformulering  

Socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet (SoL 1 kap 1 §). Papperslösa lever ofta i stor social utsatthet under 

mycket svåra och otrygga omständigheter (Socialstyrelsen, 2010, s.268). Deras vistelse i 

landet strider mot lagen (UtlL;UtlF), vilket leder till en otydlig lagstiftning för socialtjänstens 

ansvar för de papperslösa (Björngren Cuadra & Staaf, kommande). När socialtjänstens 

kuratorer på familjecentraler möter papperslösa ställs kuratorerna därmed inför såväl juridiska 

som etiska övervägningar.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om, och förståelsen för, kuratorers arbete med 

papperslösa på familjecentraler. 

Frågeställningarna för uppsatsen är: 

- Hur beskriver kuratorer på familjecentraler sitt arbete med papperslösa? 

- Vad beskriver kuratorerna påverkar arbetet med papperslösa? 

- Hur kan man förstå kuratorernas beskrivningar ur teoretiska perspektiv? 

Fortsatt framställning 

Som framgår av innehållsförteckningen består den fortsatta uppsatsen av sju kapitel. De 

närmaste fyra kapitlen syftar till att skapa en bakgrund till uppsatsämnet, att beskriva studiens 

metod, att presentera vad som tidigare har forskats i ämnet och presentera teoretiska 

utgångspunkter som sedan kommer att användas i analysen. I de därpå följande kapitlen 

redogörs för studiens resultat utifrån ett antal teman, som kommer att analyseras med hjälp 

av teorier och tidigare forskning. I det avslutande kapitlet, slutdiskussionen, sammanfattas 

studiens slutsatser och en diskussion förs om relevanta frågor som uppkommit i studien.   
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Bakgrund 

Det här kapitlet är tänkt att ge en inledande bakgrund till studien. Den första delen i 

bakgrunden handlar om papperslösa, om vad begreppet papperslös innebär, och om vad det 

kan innebära att leva som papperslös. Sedan följer en presentation av familjecentraler och 

dess verksamhet, följt av utdrag av några viktiga FN-konventioner och även nationell 

lagstiftning. Presentationen av den nationella lagstiftningen kan snarare ses som en 

uppslagsdel och hjälp att förstå resultatet, än som en ingång till studien. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning.  

Papperslösa – definition och socioekonomisk situation 

Papperslös, irreguljär immigrant, illegal invandrare och gömd flykting är alla begrepp för att 

benämna en människa som befinner sig illegalt i landet. Den illegala vistelsen kan sägas ha tre 

ingångar (Khosravi, 2006, s. 289), genom att: 1)stanna kvar i landet trots att ett visum har gått 

ut, 2) stanna kvar i landet efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd och hålla sig undan 

verkställandet av avvisningsbeslut, och 3) ta sig in i landet utan myndigheternas kännedom 

(a.a.). Uppskattningsvis 85-90 % av de papperslösa i Europa hör till grupp ett och två och har 

inledningsvis en legal vistelse (Düvell, 2010, s.3). Jag har valt att använda begreppet 

papperslös i uppsatsen, ett begrepp som kan kritiseras för att vara missvisande (Khosravi, 

2006, s. 285). Mitt val grundar sig på att det är vanligt i akademiska och journalistiska 

sammanhang (a.a.), och att begreppet är lättanvänt i vardagligt tal. I Sverige finns 

uppskattningsvis 10 000 - 50 000 papperslösa varav barn kan uppskattas till 2000 - 3000 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 270-271). Det är svårt att tala om papperslösa som en grupp och 

papperslöshet är inget statiskt tillstånd (a.a.). Detta visar sig i intervjuerna i den här studien, 

då kontakter beskrivs med människor som först är asylsökande, som får avslag och blir 

papperslösa, och som efter några år blir asylsökande igen.  

Att leva som papperslös kan sägas innebära att stå utanför lagen. Alexander m.fl. (2010) 

menar tvärtom att det är lagen som gör att papperslösa saknar rättigheter. Papperslösa håller 

sig undan myndigheter i rädsla för att bli utvisade, vilket än mer försvårar möjligheten att 

tillvarata sina rättigheter (a.a.). Om man som papperslös utsätts för brott, eller blir i behov av 

vård och hjälp, är det förståeligt att rädslan för myndigheter håller den papperslösa från 

kontakt med polis, sjukvård och socialtjänst. Papperslösa lever i en svår socioekonomisk 

situation och är hänvisade till den informella arbetsmarknaden för sin försörjning 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 271). I en enkätstudie bland papperslösa i Stockholm, med 102 

svararande, uppger tre fjärdedelar att de saknar tillräckliga inkomster den senaste månaden 
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(Läkare utan gränser, 2005). I samma studie framgår att 35 % av de svarande har skulder i 

Sverige, skulder efter resan in i landet och skulder till sjukvården.  Papperslösa är hänvisade 

till den informella bostadsmarknaden, något som leder till en osäker bostadssituation och 

många gånger till hemlöshet (Börjesson m.fl. 2007). I den nyligen nämnda enkätstudien 

uppger drygt 60 % att de är tvungna att förlita sig på vänner, släkt och frivilligorganisationer 

då varken de själva eller partnern har pengar för boende (Läkare utan gränser, 2005). 

Anderssen Kjærre (2010, s. 252) sammanfattar i en norsk intervjustudie, att illegaliteten kan 

vara en smärtsam och kaotisk upplevelse med få möjligheter att skapa en temporär riktning i 

livet. De socioekonomiska förutsättningarna leder till exkludering, som ofta leder till olika 

former av utnyttjande (a.a.).  

Familjecentraler – definition och målbeskrivning 

En familjecentral bedriver i samverkan mellan kommunen och landsting en lättillgänglig, 

hälsofrämjande verksamhet för småbarnsfamiljer i ett bostadsområde (Wikander, 2006, s. 13). 

På en familjecentral finns vanligtvis mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 

socialtjänstens förebyggande verksamhet (Socialstyrelsen, 2008, s. 7). Dessa fyra hörnstenar 

ska finnas samlokaliserade, för att uppfylla Socialstyrelsens definition för en familjecentral 

(a.a., s. 10). En familjecentralsliknande verksamhet är ”barnhälsovård samlokaliserad med 

minst en kommunal verksamhet (öppen förskola eller socialtjänst)” (Socialstyrelsen, 2008, s. 

10). Det finns ett 130-tal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Sverige, 

i ett 90-tal kommuner (a.a., s. 7). En familjecentrals verksamhet ska enligt Föreningen För 

Familjecentralers Främjande, FFFF, bland annat ”stärka det sociala nätverket runt 

barnfamiljer, skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga […] och vara ett 

kunskaps- och informationscentrum” (Wikander, s. 2006, s. 13). Familjecentralerna arbetar 

med prevention, för att hindra oönskad utveckling för barn, samt promotion, med att stimulera 

välmående och hälsa (Socialstyrelsen, 2008 s. 14). Socialtjänstens arbete på familjecentral 

kan skilja sig åt. Socialstyrelsens kartläggning (Socialstyrelsen, 2008, s. 35) visar på två 

huvudinriktningar hos familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna. På 

de serviceinriktade familjecentralerna, vilket är 90 % av verksamheterna, är socialtjänstens 

arbete universellt förebyggande (a.a.). Vid de särskilt riktade familjecentralerna, 10 % av 

verksamheterna, utför socialtjänsten biståndsbedömning och myndighetsutövning och arbetar 

med så kallat selektiva och indikerade preventiva insatser (Socialstyrelsen, 2008, s. 8). 
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Mänskliga rättigheter – några viktiga konventioner 

Då den här uppsatsen handlar om tjänstemäns arbete med en grupp människor som har 

begränsad tillgång till välfärdens tjänster i nationell lagstiftning, blir det relevant att se till de 

konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat. De mänskliga rättigheterna 

är en del av folkrätten och reglerar villkoren mellan individer och stater (Hedlund Thulin & 

Greenhill, 2008). Då FN:s konventioner ratificeras, förbinder sig stater att överföra 

konventionerna till den nationella lagstiftningen (a.a.). Sverige har ett dualistiskt system, 

vilket innebär att konventionerna transformeras in i den nationella lagstiftningen. FN:s 

konventioner återfinns främst i grundlagarna men också i exempelvis socialtjänstlagen (a.a.) 

De universella mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna, där det i första artikeln slås fast att ”alla människor är födda fria 

och lika i värde och rättigheter” (Regeringskansliet, 2011, s. 3). Sverige har ratificerat ett 

flertal FN-konventioner, bland dessa FN:s konvention om de sociala, ekonomiska och 

politiska rättigheterna från 1966. Rättigheterna i konventionen är exempelvis rätt till social 

trygghet (art. 9), rätt till tillfredsställande levnadsstandard (art. 11) som innebär rätt till kläder, 

mat och en lämplig bostad, rätten till ”bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa”(art. 12) och 

rätt till utbildning (art. 13). (Regeringskansliet, 2011, s. 30-38) 

Utifrån behov av starkare skydd för barns rättigheter antogs 1989 FN:s konvention om 

barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, BK Konventionen innehåller ett antal 

övergripande principer. Dessa slår bland annat fast att alla barn har rätt till sina rättigheter 

(art.1). att vid alla åtgärder som berör barn ska ”barnets bästa komma i främsta rummet” (BK, 

art. 3, i Hammarberg, 2006, s. 11). En ytterligare princip innebär att ”konventionsstaterna ska 

göra sitt yttersta av sin förmåga för att säkerställa barnets överlevnad och utveckling” (BK, 

art. 6 i Hammarberg, 2006, s. 35 ). Barnkonventionen innehåller en mängd rättigheter, bland 

andra barnets rätt till social trygghet och socialförsäkring (art. 26), rätten ”för varje barn till 

den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 

utveckling” (Barnkonventionen, art. 27 i Hammarberg, 2006, s. 455) och barnets rätt till 

utbildning (art. 28). (Hammarberg, 2006, s. 10-14, 32-59) 

Nationell lagstiftning 

Socialtjänstlagen och papperslösa 

Genom socialtjänstlagen ska varje kommun ”svara för socialtjänsten inom sitt område” (SoL 

2 kap 1 §). Socialtjänstens mål är att ”på demokratins och solidaritetens grund främja 
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människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i 

samhällslivet” (SoL1 kap 1 §). För att människor ska försäkras en skälig levnadsnivå finns 

rätten till ekonomiskt bistånd från socialnämnden (SoL 4 kap. 1 §). Socialtjänsten har ansvar 

för specifika grupper. För barn och unga ska socialtjänsten ”verka för att barn och ungdom 

växer upp under trygga och goda förhållanden” (SoL 5 kap 1 §). Socialnämnden har 

skyldighet att inleda utredning om nämnden fått ”kännedom och som kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden” (SoL 11 kap 1 §), om barn är i behov av skydd eller stöd.  

Frågan i den här uppsatsens sammanhang är om papperslösa, som vistas illegalt, har 

tillgång till stöd och hjälp från socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar 

för att den enskilda som vistas i kommunen får stöd och hjälp (2001:453 2a kap. 1 §). I en 

dom i Regeringsrätten (RÅ 1995 ref 70) bekräftas socialtjänstens ansvar att ge ekonomiskt 

bistånd vid akuta behov. Björngren Cuadra & Staaf (kommande) sammanfattar socialtjänstens 

ansvar (min översättning): ”Då de irreguljära migranternas behov inte uttryckligen har 

reglerats någon annanstans, blir socialtjänstlagen tillämplig, åtminstone vad gäller 

socialtjänstens ansvar att svara mot akuta behov” (a.a.). När det gäller papperslösa barn som 

far illa och som är i behov av vård blir socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser 

för vård av unga (LVU 1990:52) tillämplig (Socialstyrelsen, 2010). Om det papperslösa 

barnet ska avvisas eller utvisas hindrar inte vård enligt LVU att så sker (1990:52 21 a §). 

För att förtydliga skillnader mellan asylsökande och papperslösa, kan sägas att asylsökande 

omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA 1994:137), och har inte 

rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453, kap. 2 1 § 2 st). Efter ett lagakraftfunnet 

avslag på ansökan om uppehållstillstånd ska den före detta asylsökande lämna ifrån sig sitt 

LMA-kort (som ger rätt till exempelvis akutsjukvård och ekonomisk ersättning enligt LMA) 

innan avresan (Migrationsverket, 2012). Om den papperslösa inte medverkar till att lämna 

landet, kan Migrationsverket dra ner eventuell dagersättning och ställa utlänningen under 

uppsikt eller ta i förvar (a.a.). Migrationsverket kan också överlämna uppdraget till polisen, 

som har rätt att efterlysa och eftersöka utlänningen (a.a.) 

Socialtjänstens underrättelseskyldighet till polis och Migrationsverket 

Inom socialtjänsten råder enligt Offentlighets- och sekretesslagen i regel sekretess för 

uppgifter om enskilda personer (OSL, 2009:400 26 kap. 1 §). När ärenden rör papperslösa kan 

det vid två fall bli aktuellt att bryta mot sekretessen. Det ena fallet finns i 

utlänningsförordningen, där det framgår att socialnämnden är skyldig att underrätta 

polismyndigheten med en utlännings personuppgifter ”när nämnden första gången vidtar 



10 

 

åtgärd i ett ärende om socialtjänst som angår utlänningen” (UtlF 2006:97 7 kap 1 § 2 st 3 p). 

Underrättelseskyldigheten gäller dock inte om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd 

(UtlF 7 kap 1 § 1 st). Enligt Österling (2006, s. 25) syftar det sistnämnda stycket till att få 

utlänningar att söka uppehållstillstånd, och inte att få papperslösa med avslagna 

asylansökningar utvisade. Det andra fallet då socialtjänstens sekretess bryts i kontakt med 

papperslösa finns i utlänningslagen, där det framgår att socialnämnden ska ”lämna ut 

uppgifter angående en utlännings personliga förhållanden (UtlL 2005:716 17 kap 1 §)” om 

bland andra polis eller Migrationsverket begär det (a.a.).  

Kuratorernas rättsliga ramar och yrkesetiska riktlinjer 

Kuratorerna arbetar inom socialtjänsten och styrs av socialtjänstlagen. Förutom de 

ovanstående citaten om socialtjänstens mål och ansvar, kan också sägas att socialtjänsten ska 

arbeta utifrån barnets bästa (SoL 1 kap 2 §) och ska samverka med andra samhällsorgan i 

frågor om barn som riskerar att fara illa (SoL 5 kap. 1 a§). De serviceinriktade 

familjecentralerna arbetar förebyggande och kuratorerna fattar inga beslut om stödinsatser, 

vård och behandling, och omfattas därför inte av socialtjänstlagens krav på dokumentation 

(SoL 11 kap. 5 §). För kuratorerna gäller i regel sekretess för uppgifter om enskilds personliga 

förhållanden (OSL 26 kap. 1 § 1 p). Kuratorna är dock skyldiga att anmäla till socialnämnden 

och bryta sekretessen, om de får kännedom om att barn far illa och kan behöva skydd och stöd 

(SoL 14 kap. 2 st.). Kuratorerna omfattas också av vissa paragrafer i förvaltningslagen, som 

slår fast myndigheters serviceskyldighet och bland annat innebär att ge vägledning och råd i 

frågor som rör myndighetens verksamhetsområde (FL 1986:223 4 §). 

Socialarbetare har också en etisk kod som guide i sitt arbete. ”En etisk kod kan öka 

uppmärksamheten och ange en riktning i olika bedömningssituationer”(Akademikerförbundet 

SSR, 2010, s. 3). Den etiska koden innehåller etiska normer och värden, exempelvis 

människovärdesprincipen, mänskliga rättigheter och solidaritet (a.a., s. 9). Koden innehåller 

också etiska riktlinjer som berör såväl den egna personligheten och bemötande av klienter, 

som den organisatoriska miljön och socialarbetarens uppdrag i samhället (a.a., s. 14-15).  

Papperslösas rätt till sjukvård och utbildning 

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att lanstinget ska erbjuda omedelbar (akut) hälso- och 

sjukvård även till personer som inte är bosatta (HSL 1982: 763 4 §). Vården är dock inte 

subventionerad, vilket innebär att landstingen har rätt att ta ut full ersättning av den 

papperslösa (Socialstyrelsen, 2010, s. 272). Annorlunda regler gäller för papperslösa barn upp 
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till 18 år som tidigare har varit asylsökande, då de har rätt till subventionerad hälso- och 

sjukvård på samma sätt som för barn som är bosatta (SOU 2011:48, s. 107). Däremot har inte 

barn som inte har varit asylsökande rätt till subventionerad vård, utan har samma rätt till vård 

som papperslösa vuxna (a.a., s. 106). Ett läkarbesök på en akutmottagning kostar cirka 2000 

kr och en förlossning utan komplikationer 21 000 kr (Baghir-Zada, 2010, s. 296). I Europa är 

det Sverige, tillsammans med Österrike, som har den mest restriktiva lagstiftningen för 

papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård (PICUM, 2007) och har kritiserats av FN:s 

särskilda rapportör för rätten till hälsa (Hunt, 2007).  

Barn som har fått sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen har rätt till skolgång tills 

avvisningen verkställs (Skollag 2010: 800 29 kap 4 §). Däremot har barn som lever gömda för 

att inte utvisas eller avvisas inte rätt till skolgång, så även barn som aldrig har ansökt om 

uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2010, s. 272). Att barnen inte har rätt till skolgång 

behöver dock inte innebära att de inte får gå i skola. I skolförordningen (Skollag 4 kap 2 §) 

och gymnasieförordningen (Skollag 12 kap 11 §) framgår nämligen att kommunerna får ta 

emot elever som inte är folkbokförda.  

Sammanfattning 

Det finns uppskattningsvis 10 000 – 50 000 papperslösa i Sverige. De lever i rädsla för 

myndigheter och saknar tillgång till sina mänskliga rättigheter. De är hänvisade till den 

informella arbets- och bostadsmarknaden och lever i en svår socioekonomisk situation. En 

familjecentral bedriver i samverkan mellan kommunen och landsting en lättillgänglig, 

hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för småbarnsfamiljer i ett bostadsområde. På 

de serviceinriktade familjecentralerna, där studien är gjord, utövas inte myndighetsutövning. 

Enligt FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och 

Barnkonventionen har papperslösaa rätt till bland annat tillfredställande levnadsstandard, rätt 

till hälsa och till utbildning. Socialtjänsten har genom socialtjänstlagen ansvar för att den som 

vistas i kommunen får stöd och hjälp. Enligt praxis ska socialtjänsten bistå med ekonomiskt 

bistånd till papperslösa vid akuta behov. Socialtjänsten ska också verka för att barn och unga 

växer upp under goda och trygga förhållanden. Enligt UtlL och UtlF är socialtjänsten i vissa 

lägen skyldig att underrätta polis första gången socialtjänsten vidtar en åtgärd med vissa 

grupper av papperslösa. Kuratorerna i studien arbetar utifrån socialtjänstlagen, men fattar inga 

beslut som kräver dokumentation i arbetet. De har sekretess men har anmälningsskyldighet 

till socialnämnden om kuratorn befarar att barn far illa. Det finns en etisk kod, med 

värderingar och mer specifika riktlinjer, som kan leda socialarbetaren i sitt arbete.  
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Metod och material 

I det här kapitlet kommer valet av metod och forskningsansats att redovisas. Vidare kommer 

studiens arbetssätt att presenteras och problematiseras, studiens reliabilitet och validitet 

kommer att diskuteras. Slutligen presenteras etiska övervägningar liksom en reflektion över 

förförståelsens påverkan på studien.  

Metodval och forskningsansats 

Den här studien syftar till att få kunskap om kuratorers arbete med papperslösa och vad 

kuratorerna upplever påverkar deras arbete. För att kunna möta studiens syfte har en kvalitativ 

metod använts, vilket är lämpligt då man är intresserad av att ”försöka förstå människors sätt 

att resonera eller reagera” (Trost, 2009, s. 14). Intervjuerna, som beskrivs under en senare 

rubrik, kan sägas ha haft narrativa drag (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 169), då intervjuerna 

till stor del har upptagits av berättelser och beskrivningar om arbetet i olika fall med 

papperslösa. I intervjuernas utformande och i analysen av materialet har ett holistiskt 

perspektiv använts (Sohlberg & Sohlberg, 2006, s. 78). I den här studien tillämpas det 

holistiska perspektivet genom att faktorer på mikro- meso- och makronivå bearbetas utifrån 

deras påverkan på kuratorernas arbete.    

I arbetet med studien har en induktiv slutledning använts, vilket innebär att empiri leder till 

generaliseringar och slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 2006, s. 113). Studien har till stor del en 

deskriptiv ansats (Neuman, 2006, s. 34) då den beskriver kuratorernas arbete. Studien har 

också explorativa (a.a.) inslag genom att söka förståelse för en svår och problematisk 

arbetssituation. Arbetsgången har i stort följt Brinkmann & Kvales (2009, s. 118) sju stadier i 

en intervjuundersökning. Dessa är: 1) tematisering där studiens syfte formulerades och metod 

valdes, 2) Planering av studien, inläsning av ämnet och kontakt med informanter, 3) 

Intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide, 4) Utskrift av intervjumaterialet, 5) 

Analys av materialet, 6) Verifiering utifrån validitet och reliabilitet och 7) Rapportering i form 

av denna uppsats (a.a.).  

I studien presenteras lagrum som är relevanta för arbetet med papperslösa. Detta är ingen 

rättsvetenskaplig studie och jag reserverar mig för eventuella feltolkningar. Lagarna har ändå 

tagits med då de ger en fördjupad förståelse för kuratorernas beskrivning av sitt arbete.  

Avgränsning och urvalsprocess 

Till studien har informanter som arbetar på serviceinriktade familjecentraler sökts, det vill 

säga kuratorer som bara arbetar med öppenvård och inte har myndighetsutövning. 
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Informanterna skulle ha haft erfarenhet av att arbeta med papperslösa på familjecentralen. För 

att hitta informanter tog jag kontakt via mejl med kuratorer/samordnare på familjecentraler 

med utgångspunkt i två geografiska områden i Sverige. Dels kontaktade jag kuratorer vid 

samtliga sex familjecentraler i en kommun i Mälardalen. Dels använde jag kontaktuppgifter 

från FFFF:s hemsida och mejlade kuratorer eller samordnare vid elva av femton 

familjecentraler i Stockholms län. Jag avstod från att kontakta fyra familjecentraler i länet på 

grund av det geografiska avståndet. En av de elva som kontaktats i länet kände jag till sedan 

tidigare och visste att personen jag där kontaktade hade kontakt med papperslösa. I mejlen till 

kuratorerna eller samordnarna bad jag dem kontakta mig om de kunde tänka sig att delta i 

studien eller om de kände till andra kuratorer på familjecentraler där man har haft kontakt 

med papperslösa. På så sätt fick jag tips om ytterligare en kurator/samordnare i en annan 

kommun, som också kontaktades. 

 Totalt kontaktades 18 kuratorer/samordnare, av vilka jag fick svar från nio. Fem svarade 

att de saknade erfarenhet av att möta papperslösa. Fyra svarade att de kunde tänka sig att 

medverka i studien och en gav tips om en kollega som också har arbetat med papperslösa. Jag 

kontaktade dessa fem via telefon för att berätta mer ingående om studien och vi bokade tid för 

intervjuer. Informanterna fick också ett informationsbrev via mejl (se bilaga 1).  

Samtliga informanter arbetar på familjecentraler eller familjecentralsliknande 

verksamheter (se Bakgrund). Tre av informanterna arbetar i Stockholms län, varav två på 

samma arbetsplats. De andra två informanterna arbetar på olika familjecentraler i en 

mellanstor kommun i Mälardalen. Fyra av informanterna har titeln kurator medan en 

informant har titeln familjebehandlare. Jag har valt att ta med familjebehandlaren i studien 

och kommer i fortsättningen att likställa familjebehandlare med kurator, då deras praktiska 

arbete och organisatoriska förutsättningar är mycket lika. 

Urvalsdiskussion 

När jag har sökt efter informanter till min studie har jag i första hand låtit kontakta 

kuratorer/samordnare utan andra förbehåll än de geografiska. Min tanke var på så sätt att 

öppna upp för möjligheten att få en variation av informanter med en bredd i erfarenheter av 

arbete med papperslösa. Jag fick kontakt med fem kuratorer och valde att nöja mig med den 

gruppen informanter. Brinkmann & Kvale (2009, s. 129) skriver att antalet informanter i 

kvalitativa studier beror på syftet med studien. Studiens syfte är att få kunskap om hur 

kuratorer arbetar och resonerar och inte att skapa en generell beskrivning av området. Därför 

menar jag att det är tillräckligt med fem intervjuer.  
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Tabellen visar en presentation av informanterna: 

Fingerat 

namn och 

ålder: 

Antal papperslösa de mött i 

sitt arbete: 

År på 

familje-

central: 

Utbildning: Tidigare arbetat med: 

Marie, 53 år 7 personer 1 Socionom, sedan 

15 år 

Utredning och behandling 

Lotta, 51 år 2 personer. Har även haft 

kontakt med deras familjer. 

7 Socionom, sedan 

25 år och 

familjeterapeut 

Behandling 

Bo, 54 år 30 familjer under förra året, 

alltså uppemot 100 personer. 

5 Fritidsledare och 

systemisk terapeut 

Familjebehandling 

Eva, 54 år 

 

Mött ett 15-tal papperslösa, haft 

mer kontakt med sex av dem. 

6 Socionom och 

familjeterapeut 

Utredning och behandling 

på soc., samt på skola 

Lisa, 56 12 personer 10  Förskollärare, 

socialpedagog,  

familjeterapeut 

Har arbetat 30 år med 

familjer och ungdomar på 

olika sätt 

 

Som synes är alla fem informanter omkring 50-55 år. Samtliga arbetar i kommundelar med 

hög andel utlandsfödda, i kommuner i storleksordningen 100 000 invånare. Alla informanter 

har förutom en grundutbildning minst en vidareutbildning och lång erfarenhet av socialt 

arbete. Det finns med andra ord vissa slående likheter mellan informanterna. Beror det på mitt 

val av kontaktade kommuner eller beror det på den generella bakgrunden hos kuratorer på 

familjecentralen? Vidare har alla informanter själva gett respons på min allmänna förfrågan 

via mejl om att delta i studien. På vilket sätt påverkas resultatet av informanternas likartade 

bakgrund och positiva inställning till att delta? Anderson och Ahnlund (2009, s. 188) betonar 

vikten av att urvalet måste problematiseras och kontextualiseras eftersom alla val och 

avgränsningar får betydelse för studien. Det är med den bakgrunden jag har velat lyfta upp 

dessa frågor och visa på en medvetenhet om att val och begränsningar på ett eller annat sätt 

får konsekvenser för resultatet. Min uppfattning är att informanternas berättelser, erfarenheter 

och åsikter i denna studie skiljer sig åt, trots likheterna i ålder och bakgrund. Urvalet har alltså 

inte resulterat i en omedelbar likriktning av resultatet men exakt hur urvalet har påverkat 

resultatet går inte med säkerhet att svara på. Informanternas homogenitet är därför värt att 

hålla i tanken vid läsning av studien. 

Datainsamling och databearbetning 

Genomförande av intervjuer 

Den tredje av Brinkmann & Kvales (2009, s. 118) sju faser i intervjustudien är intervjuer. 

Fyra av intervjuerna genomfördes på plats på familjecentralerna och den femte vid en av 

socialtjänstens möteslokaler. Informanterna fick själva möjlighet att välja plats för intervjun, 

vilket kan vara bra både av respekt för informanten, då det är viktigt att informanten får känna 
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sig trygg i intervjusituationen (Trost, 2009, s. 44). Under intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga 2) med övergripande teman. Dessa teman kompletterades med 

uppföljande frågor för att få en djupare förståelse av informanternas berättelser (Brinkmann & 

Kvale, 2009, s. 147). Alla intervjuer har hållit samma struktur, men med något olika betoning 

på olika temana utifrån informanternas svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av dator. Två 

intervjuer pågick i 60 minuter och tre intervjuer i cirka 45 minuter. Under intervjuerna 

koncentrerade jag mig på att lyssna och ställa följdfrågor. Jag deltog inte i diskussioner och 

var mån om att informanten skulle få berätta sin historia. Deras beskrivningar är nämligen 

viktiga då jag sedan analyserade materialet genom att söka meningskoncentrat och teman 

(Brinkmann & Kvale, s. 223).  

Bearbetning av intervjumaterial 

Den fjärde av Brinkmann & Kvales (2009, s. 118) sju faser i intervjustudien är utskrift av 

intervjumaterialet. Jag skrev själv ut intervjuerna, ordagrant och i sin helhet. Materialet har 

sedan kodats, eller klassificerats, på ett sätt som påminner det som Brinkmann & Kvale 

(2009, s. 221) kallar för meningskoncentrering, vilket innebär att centrala teman plockas fram 

ur informanternas utsagor.  Då studien är induktiv användes ingen specifik teori som stöd för 

kodningen av datamaterialet (Watt Boolsen, 2007, s. 89). I det konkreta arbetet med 

kodningen skrevs de transkriberade intervjuerna ut på papper. Olika ämnen, eller meningar, 

identifierades, klipptes ut och sorterades i högar. Samtliga delar av de transkriberade 

intervjuerna klassificerades på detta vis. De klassificeringar som svarade på studiens 

frågeställningar har sedan presenterats som teman i resultatdelen. 

Resultatet presenterades med citat från intervjuerna. Citaten har återgivits ordagrant. I 

vissa fall gjordes justeringar för att göra texten mer lättläst. Ljud som ”mm” och ”eh” togs 

bort, ordföljden ändrades vid ett par tillfällen och något enstaka talspråksord har plockats 

bort. Om minst två ord tagits bort markeras detta med ”[…]”. Kortare citat på 1-3 rader 

återges i den löpande texten medan längre citat är fristående, vilket föreslagits av Backman 

(2008, s. 114). Det är ingen skillnad i relevans mellan citaten. 

Analysen har ofrånkomligen påbörjats redan från intervjusituationen (Trost, 2009, s. 125) 

och i kodningen av materialet. Men i det uttalade analysarbetet har teoretiska perspektiv 

används. Utifrån resultatet och för att kunna svara på frågeställningarna har fyra relevanta 

teorier använts. Fyra teoretiska perspektiv innebär en risk att analysen blir rörig. Trots det har 

jag valt ett brett teoretiskt perspektiv, för att kunna analysera vad som påverkar kuratorernas 

arbete på mikro-, meso-, och makro-nivå.   
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I analysen har jag valt att referera till tidigare forskning, i syfte att stärka och 

problematisera analysens innehåll. I diskussionen används den tidigare forskningen i mindre 

utsträckning, då jag i den delen av studien vill föra en diskussion även med hjälp av annat 

material, såsom yrkesetiska riktlinjer och forskning som inte tidigare presenterats. Jag har valt 

att utforma analys och diskussion på det sättet, då jag menar att studiens resultat visar på att 

ämnet för uppsatsen behöver uppmärksammas, diskuteras och problematiseras.  

Litteratursökning och källkritik 

I arbetet med uppsatsen har litteratur sökts genom söktjänsterna Libris, DiVA, SocIndex och 

Academic Search Premier. För sökning vid de två förstnämnda söktjänsterna har främst 

svenska sökbegrepp använts, medan endast engelska sökbegrepp har använts i de två senare 

söktjänsterna. Jag har till exempel använt de engelska begreppen undocumented migrants, 

illegal aliens, i kombination med exempelvis social rights och social work. Svenska sökord 

som har använts har bland annat varit papperslös, irreguljär immigration, familjecentral och 

socialtjänst i olika kombinationer. För en mer utförlig redovisning av sökbegrepp, antal 

träffar och antal träffar som visade sig vara relevant för studien, hänvisar jag till bilaga 3.  

Forskning om papperslösa är som tidigare nämnts begränsad, särskilt i de nordiska 

länderna (Düvell, 2010, s. 3). Den internationella litteraturen, främst i form av vetenskapliga 

artiklar men också av böcker, har därför varit viktig som tidigare forskning. En svensk 

nationell studie (Björngren Cuadra & Staaf, kommande) har refererats flitigt i uppsatsen, då 

deras studie är den första stora kartläggningen av socialtjänstens arbete med papperslösa i 

Sverige. Studien är ännu inte publicerad, vilket kan anses minska dess tillförlitlighet. Studien 

är dock genomförd av etablerade och erkända forskare vid Malmö Högskola, vilket jag menar 

talar för hög tillförlitlighet. Den nämnda studien har dock en låg svarsfrekvens, vilket också 

nämns i kapitlet tidigare forskning. Då den akademiska forskningen är begränsad, både om 

papperslösa och om familjecentraler (Socialstyrelsen, 2008, s. 11) har jag valt att också 

använda annat material i uppsatsen. Främst har det handlat om rapporter av olika slag. Bland 

annat har statliga utredningar används. Dessa kan förvisso bygga på forskning men är skrivna 

utifrån ett statligt uppdrag. Jag har också använt kunskapsöversikter och några mindre 

undersökningar angående papperslösas livssituation. Jag är medveten om att dessa texter inte 

anses vara av tillräcklig akademisk kvalitet, men har valt att använda dessa i brist på annat 

material. Jag har dock haft ett kritiskt förhållningssätt, som bland annat har inneburit att jag 

har valt bort en del material samt att jag har strävat efter att presentera materialets art då de 

används i studien.   
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Reliabilitet och validitet 

Användningen av begreppen validitet och reliabilitet för kvalitativa studier är omdiskuterat 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 262). Brinkmann & Kvale (a.a.) förespråkar ändå användandet 

av begreppen, om de anpassas efter intervjustudiers sammanhang.  

Reliabilitet handlar om metodinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga om samma resultat 

skulle uppnås om undersökningen gjordes igen (Davidsson & Patel, 2003, s.103). 

Reliabiliteten i intervjustudier beror bland annat på intervjusituationen och på vilket sätt 

intervjuaren kan ha påverkat informanternas svar (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 262). För att 

uppnå hög reliabilitet har intervjuerna i studien utgått från en på förhand skriven 

intervjuguide. Jag som intervjuare har varit mycket försiktig med att ge kommentarer i 

intervjuerna. Samtidigt upplevde jag, ur ett etiskt perspektiv, att jag som intervjuare behövde 

möta informanternas beskrivningar med förståelse. Intervjuaren påverkar intervjun på olika 

sätt, så även i detta fall, men verkar inte ha varit ett hinder för en variation av åsikter och 

beskrivningar i informanternas utsagor. Intervjuerna har spelats in digitalt och transkriberats 

ordagrant för att öka reliabiliteten. I arbetet med tematisering, tolkning och analys av 

materialet har jag arbetet med att se informanternas utsagor och citat i dess sammanhang i 

intervjun. Jag har också strävat efter att få en jämn fördelning av utsagor från de olika 

informanterna. I arbetet med tolkning och analys av intervjumaterialet har jag arbetat ensam, 

vilket kan vara en nackdel för reliabiliteten. Jag har dock under arbetets gång ständigt 

ifrågasatt mina resultat och analyser. Det är en självkritisk och självreflexiv process som kan 

kallas för reflexiv objektivitet (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 260). 

Validitet innebär att studien faktiskt undersöker det man ämnar undersöka (Davidsson & 

Patel, 2003, s.102). Validering är en av Brinkmann & Kvales sju faser i forskningsprocessen, 

men samtidigt pågår en valideringsprocess under hela forskningsprocessen (Brinkmann & 

Kvale, 2009, s. 267). För att öka validiteten i studien samlade jag i planeringsfasen kunskap 

om området för att kunna formulera forskningsfrågor och välja en metod som kunde uppfylla 

studiens syfte. Ur validitetssynpunkt är urvalsmetoden intressant, då jag bara har intervjuat 

kuratorer som själv velat delta i studien. Detta har problematiserats under rubriken 

urvalsdiskussion. Intervjuernas kvalitet har betydelse för validiteten (a.a.). Då studiens syfte 

har varit att få kunskap och förståelse är det viktigt att ge utrymme åt informanternas 

beskrivningar. Jag har använt en intervjuguide, vilket skapat en yttre struktur som gett mig 

som intervjuare trygghet att låta informanterna berätta fritt eftersom jag alltid kunnat falla 

tillbaka på guiden. I samband med tematiseringen justerades studiens frågeställningar för att 

bättre svara mot det insamlade materialet. Detta skulle kunna ses som en brist i validiteten, då 



18 

 

intervjuguiden var utformad utifrån de ursprungliga frågeställningarna. Förändringarna i 

frågeställningarna var dock så små att förändringen snarare kan tänkas höja validiteten, då 

studiens frågeställningar och resultat samstämmer bättre. I arbetet med analysen och i 

uppsatsens presentation har jag ständigt återgått till studiens syfte och frågeställningar, för att 

sträva efter stringens och validitet genom hela uppsatsen.  

Etiska överväganden 

Inför och under arbetet med studien har de etiska frågorna hållits aktuella. Jag har från första 

kontakten med informanterna varit tydlig med studiens syfte och deras medverkans innebörd, 

vilket svarar mot kravet på information som finns i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003:460 16 §). I ett informationsbrev som utgick innan intervjutillfället 

framgick bland annat hur jag skulle hantera och använda intervjumaterialet (bilaga 1). Vid 

intervjutillfällena informerades igen om vad medverkan innebar och frågan ställdes om 

samtycke till medverkan i studien, vilket svarar mot kravet om samtycke i den nyss nämnda 

lagen (17 §). Både deltagandet och samtycket ska vara frivilligt (16-17 § §). I studien har 

informanterna själva svarat på en intresseförfrågan och tillåtit mig att ta vidare kontakt. Jag 

tänker därmed att deltagandet sker med grund i deras egen respons och vilja att delta. 

I intervjuerna kunde känslig information ha framkommit. Jag tänker dels att det kan handla 

om uppgifter om papperslösa, och dels om kuratorns sätt att hantera juridiska och etiska 

frågor, som eventuellt går i en annan riktning än vad deras organisation som helhet 

förespråkar. Informanterna är anställda av socialtjänsten och har därmed tystnadsplikt, som 

hindrar informanterna att berätta om klienters personliga förhållanden (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 67). I intervjuerna har jag förutsatt att kuratorerna i sin professionella roll kan avgöra 

vilka beskrivningar de kan ge. Samtidigt har jag varit försiktig med vilket material jag har 

presenterat i uppsatsen. Informanterna har fått möjlighet att ta del av de utskrivna 

intervjuerna. Tre informanter tog den möjligheten men ingen hade några synpunkter som hade 

inverkan på materialet.   

För att skydda informanter har jag i uppsatsen avidentifierat dem, så till vida att deras 

namn, ålder och kommun inte uppges. Informanterna har dock informerats om att 

kommunernas storlek och ungefärliga geografiska läge kommer att uppges, liksom en kort 

arbetslivsbakgrund. Presentationen av materialet eftersträvar alltså anonymisering såsom 

Vetenskapsrådet (2011, s. 68) föreskriver. Samtidigt är jag medveten om att mitt begränsade 

urval och mitt sätt att presentera materialet i uppsatsen inte kan garantera total anonymitet. 
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För att behandla informanternas utsagor konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67) har jag 

sparat inspelat material och transkriberingar onåbart för obehöriga. 

Veteskapsrådet (2011, s. 74) diskuterar uppdragsgivares inverkan på studier. I den här 

studien finns ingen uppdragsgivare. Det kan dock vara relevant att diskutera informanternas 

förväntningar med studien. Vid några intervjuer har jag upplevt informanters hunger att få 

prata om de svåra frågor som de möter i sin vardag. Jag tror att informanternas intresse har 

påverkat mig att än mer vilja problematisera socialtjänstens arbete och uppdrag när det gäller 

papperslösa. Jag ser dock inte detta som en negativ påverkan, utan snarare ett bidrag till 

studiemotivationen.  

Förförståelse 

Min förförståelse av uppsatsämnet bygger på erfarenheter, intressen och kunskaper. Jag har 

mött papperslösa familjer och känt mig berörd, både av deras utsatta livssituation och deras 

styrka. Jag har studerat kurser i mänskliga rättigheter och tycker att det är intressant hur de 

mänskliga rättigheterna tar sig uttryck i speciellt komplexa situationer, som hos gruppen 

papperslösa. Jag har också haft ett studiebesök hos en person som har jobbat med asylsökande 

och papperslösa på familjecentral. Jag hade en förförståelse att kuratorerna nog var relativt 

fria i sitt jobb, men jag visst inte hur deras arbete med papperslösa såg ut. Min förförståelse, 

min begränsade kunskap och min nyfiken gjorde att jag valde att genomföra studien.  

Vår förförståelse påverkar vår upplevelse av verkligheten (Thurén, s. 2008, s. 62). Min 

förförståelse av uppsatsämnets områden har påverkat mitt sätt att ställa frågor och mitt sätt att 

tolka svaren, något som är ofrånkomligt. Förförståelse kan också ses som ett redskap för 

tolkning, med en hermeneutisk tolkningsmetod som syftar till förståelse av ett fenomen 

(Thurén, s. 2008, s. 94). Likaså menar Dalen (2008) att ”medvetenhet om den egna 

förförståelsen gör forskaren känsligare och därmed bättre på att se möjligheter till teoriutveckling 

när det gäller det egna intervjumaterialet” (s.13). Min förförståelse, exempelvis i form av 

erfarenheter och av kunskaper från socionomutbildningen kan på så sätt vara en fördel i arbetet. 

Förförståelsen är ofta omedveten (Thurén, s. 2008, s. 62) men för att sträva efter att skapa 

medvetenhet och göra förförståelsen mer tydlig för mig själv och hur det kan påverka 

tolkningen av resultatet, har jag under uppsatsens gång satt ord på min förförståelse.   
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Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som ger en bakgrund åt forskningsämnet i uppsatsen. 

Presentationen är indelad i tre delar; Papperslösa, Familjecentralen och Socialtjänstens arbete 

med papperslösa. Det finns ingen tidigare forskning som handlar om just papperslösa och 

familjecentraler. Den större delen av tidigare forskning kommer därför att ägnas åt 

socialtjänsten och papperslösa, vilket också är ett område med begränsad forskning. 

. 

Papperslösa 

Forskning om irreguljär immigration i Europa upptogs på 1970-talet (Düvell, 2010, s. 3). 

Forskningen var begränsad fram till 1990-talet men har sedan ökat, främst i USA men också i 

Europa (Socialstyrelsen, 2010, s. 270). Forskning om irreguljär immigration i de nordiska 

länderna har dock varit sällsynt (Düvell, 2010, s. 3). Som anledning till detta pekar Düvell 

(a.a.) på att irreguljär immigration anses vara ett relativt nytt fenomen och att politiker inte har 

erkänt frågan. Andra hinder för forskning är att papperslösa inte är registrerade, att deras 

livssituation ofta är temporär och att lagstiftning förändas (Socialstyrelsen, 2010, s. 271).  

Bloch & Chimienti (2011) delar in forskning om papperslösa i fyra huvudområden. Ett 

forskningsområde handlar enligt Bloch & Chimienti (2011) om taxonomier av irregularitet, 

där forskning med utgångpunkt i teori om sociala konstruktioner urskiljer hierarkier i 

irreguljär status. Ett annat huvudområde inom forskning om papperslösa handlar om 

skapandet av irreguljäritet utifrån politiskt agerande, alltså hur papperslösa är en konsekvens 

av nationell och regional lagstiftning, som i sin tur påverkas av den historiska, sociala och 

ekonomiska kontexten (a.a.). Ett tredje huvudområde enligt Bloch & Chimienti (2011) sociala 

och demografiska egenskaper hos papperslösa. Dels har forskning inom detta område 

fokuserat på svårigheterna för de papperslösa på grund av sin rättslöshet, som leder till en 

otrygg och stressfylld livssituation, och dels finns forskning som undersöker hur papperslösa 

klarar av sin situation (a.a.). Det fjärde huvudområde av forskning om papperslösa tar sin 

utgångpunkt i frågor om medborgarskap, hur förekomsten av papperslösa utmanar begreppet 

(a.a.). Bloch & Chimienti (2011) efterlyser forskning i form av longitudinella analyser och 

forskning som ser sambanden mellan papperslösa, nationsstater, medborgarskap och 

mänskliga rättigheter, och där civilsamhällets roll lyfts upp. 

Ett av Bloch & Chimienti (2011) beskrivna huvudområden av forskning om papperslösa 

handlar om hur politiskt agerande skapar irreguljäritet. Furman (2012) skriver att 

förutsättningarna för immigranter har förändrats i och med globaliseringen, genom 
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kriminalisering av irreguljära immigranter, en hårdnande invandringspolitik och en spridning 

av ekonomiskt, socialt och politiskt våld gentemot de papperslösa. Khosravi (2009) visar på 

en kriminalisering av migration i en svensk kontext, och pekar på konsekvenser av det senaste 

decenniets hårdnande asylpolitik som en följd av harmonieringen av EU-ländernas 

gemensamma lagstiftning på området. Enligt Khosravi (a.a.) liknas asylsökande i Sverige vid 

kriminella. Frihetsberövande i förvar och ökad avvisning av immigranter med avslagna 

asylansökningar, används med hänvisning till att upprätthålla den nationella säkerheten (a.a.).  

Familjecentraler 

År 2007 gjordes en kunskapssammanställning av familjecentralers verksamhet i Sverige som 

visar att det som finns skrivet är lokala utvärderingar, FoU-rapporter och c-uppsatser, främst 

kvalitativa studier där enskilda familjecentraler är föremål för studier (Enell, 2007). Året 

därpå gjordes ytterligare en kunskapsöversikt och en kartläggning av familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter (Socialstyrelsen, 2008). Översikten visar att den 

kunskap som finns idag främst har fokuserat på samverkan inom familjecentraler och 

besökares och personals upplevelser av verksamheten (a.a.). Studierna har alltså inte 

akademisk kvalitet, men i brist på forskning väljer jag att presentera något ur dessa studier. 

Det sammantagna resultatet av ett flertal lokala utvärderingar visar att det generellt främst 

är svenskfödda kvinnor med ett till två barn som besöker öppna förskolan (Enell, 2007; 

Socialstyrelsen, 2008). Undantagen från den generella bilden är i bostadsområden med hög 

andel utlandsfödda (a.a.). I dessa bostadsområden kan familjecentraler ha som uppgift att 

driva ett integrationsarbete (Enell, 2007). I en utvärdering från två familjecentraler i områden 

med hög andel utlandsfödda i Malmö pekar resultatet mot att familjecentraler är en effektiv 

form av samhällsservice och en attraktiv mötesplats för föräldrar och barn (Svensson, 2001).  

I kunskapsöversikten av Socialstyrelsen (2008) ingår en översikt av internationell 

forskning. Verksamhet som motsvarar den svenska familjecentralen har utvecklats i Norge 

och Finland (a.a.). Verksamheter som liknar den svenska familjecentralen finns i 

Storbritannien och USA (a.a.). 

Socialtjänsten och papperslösa 

En svensk kartläggning 

Björngren Cuadra & Staaf (kommande) utförde under 2009 och 2010 en studie om 

socialtjänstens hantering av ärenden med papperslösa i Sverige. Studien har dels genomförts 

på nationell nivå, med chefer inom individ och familjeomsogen, IFO, och dels på teknisk, 
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lokal nivå med socialarbetare. Svarsfrekvensen är låg och resultaten bör tolkas med 

försiktighet, menar författarna (a.a.). Resultatet visar att socialtjänsten möter papperslösa, 

mest vanligt förekommande i storstadsregionerna (a.a.). Hälften av de svarande cheferna 

uppgav att de aldrig har haft fall som rör papperslösa medan så gott som resten uppgav att de 

möter papperslösa ibland eller sällan (1-6 per år) (a.a.). 15 av 140 kommuner uppger att de 

har skriftliga riktlinjer för hur de ska hantera dessa fall (a.a.).  

Studien av Björngren Cuadra & Staaf (kommande) visar att vid fall som har rört 

papperslösa barn och ungdomar är det främst andra myndigheter som har tagit initiativ till 

kontakt med socialtjänsten. Det vanligaste stöd som efterfrågas av papperslösa själva är 

ekonomiskt bistånd, därefter stöd som rör fall med barn och ungdomar följt av stöd vid våld i 

nära relationer (Björngren Cuadra & Staaf, kommande). När det gäller ekonomiskt bistånd i 

den nationella undersökningen uppger 18 % ha godkänt ansökningar medan 14 % har gjort 

avslag (a.a.). Angående underrättelseskyldigheten till polisen uppger 31 kommuner att 

skyldigheten inte alls påverkar arbetet med papperslösa (Björngren Cuadra & Staaf, 

kommande). 19 kommuner uppger att skyldigheten har underlättat arbetet medan 12 

kommuner uppger att de inte kände till underrättelseskyldigheten (a.a.). Generellt visar 

resultatet att respondenterna i den lokala studien är mer positivt inställda till att ge stöd och 

hjälp än respondenterna i den nationella, liksom mindre benägna att underrätta polis (a.a.). 

Björngren Cuadra & Staaf (kommande) kopplar dessa resultat till Johanssons (2007) teori om 

hur de lokala respondenternas kontakt med klienterna påverkar sättet att agera. 

Respondenterna uttrycker önskan om större tydlighet i vad som är varje myndighets 

uppdrag, om riktlinjer och möjlighet att dela erfarenheter (Björngren Cuadra & Staaf, 

kommande). Artikelförfattarna (a.a.) urskiljer två synsätt i önskemål om rutiner; en restriktiv 

syn som förespråkar större ansvar hos Migrationsverket och Polis, och en inkluderande syn 

som argumenterar utifrån socialtjänstens ansvar för alla som vistas i en kommun. 

Björngren Cuadra & Staaf (kommande) diskuterar konsekvenserna av det oklara rättsläget, 

vilket författarna menar äventyrar rättssäkerheten. Likaså diskuterar författarna (a.a.) 

relationen mellan det sociala arbetets principer och värderingar och den kontrollerade 

migrationens innebörd. En del chefer upprätthåller sin legitimitet genom att ange det sociala 

arbetets principer medan andra chefer ger företräde åt principen om kontrollerad migration 

(a.a.). Ur ett socialarbetarperspektiv, menar författarna (a.a.) att resultatet pekar på behov av 

ett fördjupat övervägande om socialtjänstens ansvar för irreguljära immigranter, något som 

berör socialarbetarens eget ställningstagande i förhållandet mellan socialpolitik och 

migrationspolitik, menar författarna (a.a.). 
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Socialarbetare i USA och arbete med papperslösa 

Papperslösa i USA har inte rätt till alla offentliga tjänster, och den juridiska plattformen för 

möten mellan papperslösa och det amerikanska välfärdssystemet beskrivs som begränsande, 

motsägelsefullt och inkonsekvent (Kri  & Skivenes, 2012). Kri  & Skivenes (2012) har 

studerat på vilket sätt socialarbetare vid public child welfere agencies har upplevt arbetet med 

papperslösa som problematiskt, och hur de har hanterat dessa svårigheter. Studien visar att en 

tredjedel inte upplever svårigheter i arbetet med papperslösa, då de inte känner till 

immigranternas status och att de heller inte har försökt ta reda på det (a.a.). Två tredjedelar 

upplever svårigheter, av vilka författarna (a.a.) har identifierat tre kategorier. Den första 

kategorin handlar om utmaningar i välfärdssystemet för papperslösa barn (a.a.). Författarna 

(a.a.) visar att detta innebär svårigheter i att erbjuda lämpliga hjälpinsatser och finna 

finansiering, och att socialarbetarna får skriva remisser eller erbjuda lösningar tillsammans 

med exempelvis kyrkan. Den andra kategorin består i de papperslösa familjernas begränsade 

tillgång till statliga välfärdstjänster, så som sjukvård och stöd till brottsoffer (a.a.). Den tredje 

kategorin enligt Kri  & Skivenes (2012) handlar om svårigheter som är kopplade till 

familjernas personliga problem och livssituation, där framförallt rädslan för att bli utvisad 

eller angiven försvårar tillitsfulla relationer och kontakt med myndigheter. Socialarbetarnas 

coopingstrategier för att hantera svårigheterna, handlar om att bygga tillitsfulla relationer med 

de papperslösa, att vara kreativ och kunnig och hitta möjliga lösningar på vart man kan 

hänvisa de papperslösa (Kri  & Skivenes, 2012). Författarna (a.a.) för en diskussion om att 

arbete är avhängigt socialarbetarnas motivation, kreativitet, nätverkskontakter och kunskap på 

olika nivåer. Kri  & Skivenes (2012) uppmärksammar vidare informanternas olika budskap 

om papperslösas tillgång till offentliga tjänster. Detta menar författarna (a.a.) är oroväckande 

och visar på en godtycklighet som i studien förstås utifrån teori om street-level-bureucrats.  

Socialerbetarens dilemma 

Karl-Trummer m.fl. (2009) visar i en Österrikisk kontext på en paradox, med å ena sidan 

rätten till sjukvård och å andra sidan nationell lagstiftning och finansiella restriktioner. 

Författarna (a.a.) kan urskilja tre strategier på hur paradoxen hanteras, som jag tänker kan vara 

relevanta även inom det sociala arbetet. Funktionell ignorans används då en patients legala 

status inte ges någon betydelse. Genom att inte fråga efter immigrantens status skapas ett 

handlingsutrymme där det är möjligt att följa mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer utan 

att hamna i konflikt med lagen. Strukturell kompensation innebär en form av ignorans på 

policynivå, då irreguljära immigranter har möjlighet till sjukvård i ickestatlig regi (a.a.). Den 
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sista strategin är informell solidaritet och innebär att sjukvårdspersonal skapar utrymme för 

att ge vård till irreguljära immigranter, exempelvis genom att vidga tolkningen av vad som är 

akutvård (a.a.). Karl-Trummer m.fl. (2009) menar att så länge de privata initiativen håller den 

funktionella ignoransen och den strukturella kompensationen fungerande, så finns det inget 

behov av diskussion och reflektion angående policyfrågorna.  

Furman (2012) visar på hur kriminaliseringen av irreguljära immigranter försätter 

socialarbetare i etiska dilemman. Ett dilemma är att antingen följa lagen eller att följa 

yrkesetiken, i en kontext där socialarbetarens funktion alltmer blir att upprätthålla social 

kontroll (a.a.). Furman (2012) diskuterar vilka konsekvenser kriminaliseringen av 

immigranter får för socialerbetarens arbete i praktiken. Författaren (a.a.) skriver att 

socialarbetare måste diskutera inom sina myndigheter och utveckla riktlinjer för hur 

dilemman i arbetet med papperslösa ska hanteras. Furman (2012) menar att samtal bör föras 

på alla nivåer, politiskt, i arbetsledning och bland socialarbetare på ”golvet” och på så sätt 

väcka uppmärksamhet omkring frågorna. Motsatsen innebär ett förnekande av konflikterna, 

vilket skulle sätta socialarbetarna och deras myndighet i en utsatt situation, menar Furman 

(2012). 
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Teoretiska utgångpunkter för analysen 

Utifrån resultaten i studien har jag valt fyra teorier, eller delar av teorier, för att analysera 

materialet. Teorierna är en hjälp till analys på både mikro-, meso- och makro-nivå. 

Inledningsvis presenteras två teorier som främst är applicerbara på mikronivå; Antonovskys 

salutogena modell och Schöns teori om den reflekterande praktikern. Därefter följer Lipsky 

och Johansson med det bidrag till organisationsteorin som handlar om gräsrotsbyråkrati, en 

teori som kommer att användas för analys på mesonivå. Den fjärde teorin, Smith och den 

institutionella etnografin, förbinder mikro- och makro-nivå, och är till hjälp för att förstå den 

strukturella nivån. 

Antonovsky och den salutogena modellen 

Aaron Antonovsky är amerikansk professor i medicinsk sociologi och har haft en stor del av 

sin akademiska karriär i Israel (Antonovsky, 1991). Genom en studie där en del av deltagarna 

hade upplevt andra världskrigets koncentrationsläger, fann Antonovsky (1991, s. 11-19) att en 

häpnadsväckande stor andel, trots ett liv med krig och flykt, ändå bedömdes ha en 

tillfredsställande psykisk hälsa. Utifrån denna upptäckt utvecklade Antonovsky den 

salutogena modellen där begreppet KASAM, känsla av sammanhang, var centralt (a.a.).  

 

”Känslan av sammanhang” är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de (1) stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) att de 

resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 1991, 

s. 41) 
 

Den salutogena modellen, KASAM, utgår från tre komponenter (Antonovsky, 1991, s. 37-

56). Den första komponenten är begriplighet, som ”syftar på i vilken utsträckning man 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara […] snarare än som brus” 

(Antonovsky, 1991, s. 39). Graden av begriplighet handlar om människans förmåga att ordna 

och förklara sådant som händer i livet snarare än att uppleva det som kaotiskt och 

slumpmässigt (Antonovsky, 1991, s. 37-56). Den andra komponenten är hanterbarhet, vilket 

innebär hur en människa upplever möjligheten att hantera kraven av de stimuli som kommer 

över en (a.a.). Hanterbarheten handlar om människans upplevelse av vilka resurser hon har att 

tillgå. Dessa resurser kan vara inneboende, men resurser kan också finnas i ens omgivning 

(a.a.), från ens familj, kollega eller varför inte en kurator på en familjecentral. Om känslan av 

hanterbarhet är hög, minskar tendensen att se sig själv som ett offer inför livets svårigheter 

(a.a.). Den tredje och sista komponeten är meningsfullhet, som handlar om människans 
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grundsyn och motivation till livet (a.a.). Om människan upplever en känslomässig innebörd 

av livet, och att livet i sig är värt att kämpa för, har människan i större utsträckning möjlighet 

att inte väja för livets svårigheter och utmaningar (a.a.). Antonovsky (1991, s. 37-56) menar 

att de tre komponenterna i KASAM-begreppet, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

hör samman och är alla viktiga delar i att förklara en människas känsla av sammanhang.  

Schön och den reflekterande praktikern 

Donald Schön är amerikansk professor i pedagogik och har utvecklat en teori om den 

reflekterande praktikern (Schön, 2003). Hans teori handlar om relationen mellan teoretisk, 

rationell, teknisk kunskap och praktikernas tillämpning av den. Schön utgav sin bok 1983 och 

argumenterar för en förtroendekris under det senaste decenniet angående de professionella 

praktikernas betvivlade kunskap och stora maktinflytande (Schön, 2003, s. 3-20).  

Den klassiska modellen för den professionelles problemlösning är en rationell inhämtning 

av vetenskaplig teori och teknik, menar Schön (2003, s. 3-20) Men verkligheten för 

praktikerna ter sig inte alltid så rationell. De professionella praktikerna arbetar med komplexa 

arbetsuppgifter, i unika situationer, där det råder osäkerhet och värdekonflikter, menar Schön 

(2003, s. 3-20). Bjurvill (1998, s. 253) återger Smiths teori och menar att då den 

professionella praktikern ställs inför problematiska och komplexa uppgifter är det inte möjligt 

att använda en teoretisk, standardiserad lösning. Det är då nödvändigt att söka nya och 

specifika sätt att hantera dem (a.a.). Schön (2003, s. 21-69) förespråkar behovet att gå från en 

teknisk och instrumentell kunskapssyn till en nytänkande och reflexiv. 

Schön utvecklar en teori om en handlingsnära kunskap, en epistemologi från praktiken 

(Schön, 2003, s. 21-69). Schön (a.a.) talar dels om knowing-in-action och syftar på den tysta 

form av kunskap, som praktiker använder sig av spontant i sitt agerande och som ofta är svårt 

för praktikern själv att beskriva med ord. Medan knowing-in-action kännetecknas av ett slags 

sunt förnuft, menar Schön (a.a.) att nästa steg reflection-in-action, kännetecknas av ett 

tänkande, ett reflekterande i handlingen. Ofta uppstår reflection-in-action då en vanemässig 

handling inte leder till väntat resultat: ”In such processes, reflection tends to focus 

interactively on the outcomes of action, the action itself, and the intuitive knowing implicit in 

action” (Schön, 2003, s. 56).  

Enligt Kinsella (2010) visar Schön möjligheterna med att reflektera i och över det 

praktiska handlandet, ett reflekterande som skapar och utvecklar en verklighetsnära och 

erfaren kunskap, och som kan leda till förändring i den professionella praktikerns handlande. 

Kinsella (2010) menar att Schön förespråkar en bredare syn på yrkeskunskap, som erkänner 
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den tekniska rationalitetens begränsningar och efterfrågar en mer komplex syn på kunskap i 

praktiken. Denna kunskapssyn är inte minst viktig för att förstå hur kunskap och handling 

utformas inom vård- och det sociala arbetets kontext (a.a.) 

Lipsky, Johansson och gräsrotsbyråkratin 

Gräsrotsbyråkrati är en svensk översättning av Michel Lipskys begrepp street-level 

bureaucracy. Lipsky utkom 1980 med en bok med samma namn, där han definierar begreppet 

som tjänstemän som i sitt arbete har direkt kontakt med medborgarna och som har stor 

handlingsfrihet i utövandet av arbetets uppgifter (Lipsky, 2010, s. 3-12). Exempel på 

gräsrotsbyråkrater är verksställande personal så som socialarbetare, lärare och poliser (a.a.). 

Lipsky (2010, s. 13-25) menar att det i gräsrotsbyråkraters arbete ingår en viss handlingsfrihet 

för att kunna möta de varierade krav och komplicerade situationer som uppstår i möten med 

människor. Arbetet utgår förvisso från lagar och direktiv uppifrån i organisationen men som 

ofta ger utrymme för egna tolkningar (a.a.). Lipsky (2010, s. 13-25.) menar att 

gräsrotsbyråkraternas handlande är svårt att kontrollera och att de på så vis får en 

maktposition. Han menar att gräsrotbyråkraterna genom sin handlingsfrihet kan låta sig styras 

av sina individuella mål istället för att följa de politiska besluten (a.a.).  

För gräsrotsbyråkrater i allmänhet, och för denna studies informanter i synnerhet, är arbetet 

med klienter det mest centrala (Johansson, 1997, s. 13-21). I mötet mellan individ och 

tjänsteman skapas en klient, menar Johansson (2007, s. 55-83). Organisationen kan nämligen 

inte hantera en hel, komplex individ utan byråkratins inre gränser formar individen till en 

klient (a.a.). Om klientens önskemål och uppfattning stämmer överrens med organisationens, 

blir klientrelationen relativt oproblematisk. Om klienten däremot inte är nöjd med vad 

organisationen kan erbjudande, utvecklas relationen till en kamp om hur tjänstemannen ska 

komma att typifiera individen (a.a.). Hur klientrelationen kommer att utformas påverkas enligt 

Johansson (2007, s. 55-83) genom fem strukturella dimensioner och gränser inom 

organisationen. Jag har valt tre av dessa, som jag anser mest relevanta för den här studien. 

Regel-bundenhet: Gräsrotsbyråkratens bundenhet till reglerna kan variera. Dels beror 

regel-bundenheten på om gränserna uttrycks formellt genom detaljreglering eller 

ramstyrning, dels på det informella utrymmet att tillämpa reglerna strikt eller flexibelt. För 

gräsrotsbyråkraten innebär en strikt tillämpning av en detaljreglering en begränsning men 

också ett skydd bakom regler. Det rigida handlingssättet leder till ökad rättssäkerhet men med 

risk för stelbenthet. En flexibel tillämpning av ramstyrning innebär en individuell anpassning 

men med risk att hamna i godtycklighet och orättsäkerhet. (Johansson, 2007, s. 55-83) 
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Specialiseringsgrad: En byråkratisk organisation specialiserar sig eftersom det inte är 

möjligt att möta en hel, unik individ med alla dess behov. I vilken grad organisationen 

specialiserar sig, beror i hög grad på arbetsuppgifternas utformning och på politiska beslut. I 

regel innebär högre grad av specialisering mer instrumentellt handlande och mindre 

klientkontakt ansikte mot ansikte, medan lägre grad av specialisering lättare främjar 

varaktighet och närhet i klientrelationen. (Johansson, 2007, s. 55-83) 

Intresseorientering: En myndighet har fler än klientens intressen att ta hänsyn till. 

Klientrelationen påverkas av gräsrotsbyråkatens avvägning mellan kontroll och service. 

Service innebär sådant som organisationen kan bistå med för att uppfylla klientens intressen 

och önskemål. Kontroll innebär gräsrotsbyråkratens funktion att dels avgöra om klienten har 

rätt till myndighetens service, och dels att klienten följer direktiv, anvisningar och lagar. 

Kontrollen av klienten är ett led i att upprätthålla organisationens legitimitet. I vilken grad 

organisationen behöver utöva kontroll beror framför allt på det politiska klimatet och på 

organisationens arbetsbelastning. (Johansson, 2007, s. 55-83) 

Smith och den institutionella etnografin 

Den kanadensiska sociologen Dorothy E. Smith har i boken The Everyday World as 

Problematic – a Feminist Sociology (1987) problematiserat relationen mellan individer och 

sociala strukturer. Smith (1987, s. 105-145) menar att det vardagliga livet har en underskattad 

position i den traditionella sociologin. Smith (1987, s. 151-179) förespråkar en sociologisk 

forskningsmetod, en ny epistemologi som utgår från människors vardagserfarenheter, som 

hon kallar för institutionell etnografi. En vanlig invändning mot den institutionella etnografin 

är att Smith snarare utvecklade en metod än en teori (Aakvaag, 2011, s. 215-246). Smith har 

förvisso inte utvecklat en storartad sociologisk teori, men hon är en syntetiker som ur ett 

feministiskt perspektiv har bidragit till att förklara hur aktörer och strukturer hänger samman 

(a.a.).   

Enligt Smith (1987, s. 105-145) bygger den traditionella sociologins beskrivningar av 

världen på en logik utifrån människor i makt- och styrpositioner och inte utifrån människors 

vardagliga liv. Positionen att styra intas i regel av vita män, menar Smith (1987, s. 17-43), och 

kan innebära att forma diskurser och att utveckla teorier. Smith (1987, s. 1-14) menar på så 

sätt att vårt sociala medveteande har skapats av män i position att beakta och begreppsliggöra 

världen. Dessa maktens organisationer formar verkligheten och att detta sker på bekostnad av 

individen (a.a.). För att beskriva detta använder hon sig av begreppet relations of ruling 

(Smith, 1987, s. 1-14). Med ruling menar Smith: 
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…a complex of organized practices, including government, law, business and financial 

management, professional organization, and educational institutions as well as the discourses in 

texts that interpenetrate the multiple sites of power. (Smith, 1987, s. 3)  
 

Smith (1987, s. 151-179) förespråkar istället en sociologi som tar avstamp i vardagslivet. Hon 

framhäver vikten av människornas alldagliga liv för att förstå hur samhälletet fungerar och är 

strukturerat, hur det närvarande och lokala är sammanbundet med det frånvarande och 

extralokala (a.a.). Människors vardagsliv kan tyckas trivialt, osammanhängande och komplext 

(Smith, 1987, s. 105-145). Anledningen till det är att människornas vardagsliv och 

erfarenheter består av relationer, relationer till någon eller något. Genom att utveckla en 

sociologi som försöker förstå vardagslivet öppnas en ny möjlighet att se sambandet mellan 

människors problem, erfarenheter, reflektioner och agerande, och beslut som fattas på en 

högra nivå i samhället (Smith, 1987, s. 151-179). 

Smiths feministiska teori kan hjälpa oss att förstå hur sociala förändringar kan komma till 

stånd, eller inte komma till stånd (Foulds, 1990). Teorin kan förklara varför social förändring 

inte enbart uppstår till följd av en lagförändring eller en het politisk debatt (a.a.).  

Sammanfattning 

För analys på mikro-nivå är teorin om KASAM (Antonovsky, 1991) tillämpbar. Teorin utgår 

från ett salutogent perspektiv och visar hur en människas begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet påverkar känslan av sammanhang. Även teorin om den reflekterande 

praktikern (Schön, 2003) kan användas för analys på mikro-nivå. Schön (2003) menar att det 

finns svårigheter för professionella praktiker att tillämpa teknisk kunskap i komplexa 

arbetssituationer, och har utvecklat en teori om hur den professionella praktiker genom 

reflection-in-action skapar en verklighetsnära och erfaren kunskap.  

Lipsky (2010) och Johansson (2007) har utvecklat teori om gräsbyråkraters 

handlingsutrymme, som här används för analys på meso-nivå. Handlingsutrymme för en 

gräsrotsbyråkrat är nödvändigt för att kunna möta varierande krav, men innebär också en 

svårkontrollerad maktposition, menar Lipsky (2010). Gräsrotsbyråkratens relation med 

klienten påverkas av strukturella dimensioner i en organisation, utifrån graden av regel-

bundenhet, specialisering och av intresseorientering (Johansson, 2007).  

För analys på makro-nivå används Smiths (1987) teori om den institutionella etnografin. 

Smith (1987) menar att människor i maktpositioner skapar förenklade beskrivningar av 

världen, som inte stämmer med vardagslivets komplexitet. För att förstå hur samhällets 

strukturer fungerar måste hänsyn tas till människornas relationsrika vardag (a.a.). 
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Resultat 

Här presenteras studiens empiri. Materialet har klassificerats i totalt tio teman och presenteras 

utifrån studiens två första frågeställningar. För att informanterna ska kunna delta anonymt i 

studien används fingerade namn. I metodkapitlet finns en presentation av informanterna där 

det framgår hur många papperslösa som de har mött i sina jobb. 

Kuratorernas beskrivningar av sitt arbete med papperslösa 

I de första fem temana presenteras kuratorernas beskrivningar av arbetet med papperslösa. Det 

två första handlar om Att arbeta på ett annat sätt och Att vara tillgänglig och stöttande. 

Därefter följer temana Att förklara och upplysa, Att hänvisa vidare och slutligen Att ”dra i 

trådar” och ge aktivt stöd och hjälp.  

Att arbeta på ett annat sätt 

Informanterna i den här studien är kuratorer som ska arbeta allmänt och förebyggande och 

finnas tillgängliga för råd och stöd för föräldrar och barn. Av deras berättelser framgår att det 

på familjecentralerna är vanligt med familjer som genomgår eller har genomgått en 

asylprocess, men att arbeta med papperslösa är mer ovanligt. Flera av informanterna uttrycker 

att arbetet med papperslösa innebär att man måste gå andra vägar än de vanligtvis skulle göra.  

 

Bo: Det går inte att tänka riktigt som runt andra familjer, alltså man får göra helt andra vägval. Det 

handlar om så utsatta familjer som inte kan få den vanliga hjälpen, och det måste man stå ut med, 

och så får man göra helt andra saker.  
 

Marie ger ett annat exempel. När hon möter klienter i behov av bostad, brukar hon i regel 

hänvisa dem till exempelvis vårdpersonal som kan skriva intyg. Men i sitt berättande kommer 

hon på att den vägen inte är tillgänglig för papperslösa: ”Man får påminna sig om att prata om 

papperslösa och gömda. Och det blir ju… är de här illegalt så är de ju här illegalt.” 

Bo berättar om en situation där han har träffat en papperslös pojke, som tidigare har sagt i 

skolan att föräldrarna slår honom, varpå två anmälningar har gjorts till socialtjänsten. Nu 

berättar pojken för Bo att han också har blivit slagen i skolan. Bo valde att samla föräldrarna 

och skolpersonal för att prata om hur de kan hjälpa pojken. Han berättar hur han resonerade:  

 

Det är ett annorlunda sätt att... […] Kommer det ett barn och säger att en lärare misshandlar, jag 

skulle göra anmälan naturligtvis, det är ju det normala. […] Alltså, jag kan inte hjälpa dem, 

familjen eller den här pojken eller hans liv. Hela det kaos och elände som de befinner sig i. […] så 

det är ingen mening med att börja och dra […], för det kommer inte hjälpa dem. Men se om det 

går att hitta en väg att lite grann trygga det runt den här pojken i kaoset. 
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Att vara tillgänglig och stöttande 

En av familjecentralernas funktioner är att vara en lättillgänglig mötesplats. Informanterna 

berättar att kontakterna med papperslösa kan se ut på olika sätt. För de informanter som har 

mött större antal papperslösa i sitt jobb, beskriver de en del av kontakterna som korta. Bo 

säger: ”Ganska många kommer så här tillfälligt, [...] kommer och vill ha råd eller hjälp, en 

gång eller två, men så försvinner de igen.” När informanterna berätta mer ingående om 

kontakter med papperslösa, så beskriver de längre kontakter. En återkommande beskrivning 

är att familjerna kommer till den öppna förskolan på familjecentralen. 

 

Eva: Det var spontana kontakter och barnet kom och lekte här, och de var med i öppna 

verksamheten och vi försökte liksom normalisera vardagen för barnens skull. 
 

Lisa berättar på liknande sätt om en mamma, som var ”alltid välkommen hit, och blev 

respekterad för den hon var”. Lisa betonar vikten av att Familjecentralens öppna verksamhet 

blir ett meningsfullt sammanhang för besökarna där de får möjlighet att visa sin personlighet: 

”Att locka fram Kvinnan eller Personen, [...], så att det inte bara blir tungt och svårt”. Hon 

berättar att de anordnar luncher och tematräffar utifrån föräldrarnas intressen. Lisa uttrycker 

det som en möjlighet att visa vem man är. 

Informanterna beskriver de papperslösas utsatta livssituation. Eva: ”Det är stressande, på 

gränsen till torterande. […] det är en livssituation som knäcker människor.” Flera informanter 

beskriver sin roll i arbetet som att vara stöttande och lyssnande. Eva betonar ”vikten av att 

vara [...] en stödjande person i livssituationen. Jag får symbolisera en möjlig framtid.” Marie 

berättar om ett starkt möte med en orolig papperslös kvinna. Marie säger ”man har ingenting 

att ge henne […]. Man kan bara lyssna […] och ändå försöka hjälpa dem med det lilla.” 

Ibland har kuratorerna ställts inför valsituationer om vilka uppgifter man ska gå in i. Eva 

säger: ”Jag ska inte vara advokat, utan jag ska vara det psykosociala stödet i livssituationen”.  

Att förklara och upplysa  

Genomgående i informanternas beskrivningar av arbete är de många frågorna kring 

migrationsärenden. Enligt informanterna är det den vanligaste anledningen till kontakt.  

 

Marie: De kommer ofta med papper som man ska försöka att reda ut. Då är det kanske avslag på 

avslag. Det gäller att reda i det och se var befinner de sig någonstans […] och vart kan man vända 

sig. 
 

En återkommande uppgift i intervjuerna är att förklara Migrationsverkets information till de 

papperslösa. Eva berättar om svårigheten att förstå Migrationsverkets information: ”Det har 

inte nått fram. [...] Det är så inlindat i någon myndighetssvenska som ingen förstår.” Eva 
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berättar vidare: ”Vi satt kvar i telefonluren tills vi hittade någon som gav ett svar”. Även Lotta 

berättar om samtal till Migrationsverket:  

 

Det är ju kluriga regler. […] Men det har [också] varit så himla svårt att hitta någon som kan 

hjälpa en att förstå. Inte ens Migrationsverket. Jag har ringt till handläggaren och sagt: ”Kan du 

bara förklara den här meningen?” De har gjort en kallelse till familjen där det står ”Ni ska komma 

på torsdag för ett återvändandesamtal” [...] Alltså, de [familjen] vill ju veta, står det en taxi och 

väntar när vi kommer dit? [...] Så jag ringde och frågade ”vad innebär det här?”. ”Ja, det innebär 

precis vad det står”, får jag till svar.  
 

När informanterna berättar om kontakter med Migrationsverket framför de samtidigt kritik 

mot verket. Lotta uttrycker: ”Det är svåra ord om man inte kan svenska [...] och jag är 

högskoleutbildad och förstår ändå inte exakt vad det innebär. [...] Nästan så att man ibland 

tänker 'använder de det här med flit så att man inte ska fatta vad det innebär?'”.  

I uppgiften att upplysa och förklara ingår för en av informanterna att finnas tillgänglig för 

samtal tillsammans med människor som överväger att bli papperslösa eller gömda.  

 

Bo: Jag sitter ju ofta i diskussion med familjer som fått avslag och håller på att bli illegala […].Att 

gömma sig, att bli illegal, [är] ett av alternativen som vi tittar på. Det blir en öppen diskussion om 

för- och nackdelar […]. Jag vet ganska mycket om hur det är att gömma sig i Sverige, vilka 

förutsättningar som krävs, och då berättar jag. Och sen fattar de sina beslut.  
 

Kuratorerna berättar också om situationer då de behöver förklara för papperslösa att de vistas 

illegalt. Bo berättar till exempel om en papperslös familj som arbetar och som betalar skatt 

men har svårt att förstå varför de inte kan få någon hjälp hos socialtjänsten. Bo säger: ”Jag har 

pratat så mycket med dem och de känner bara att de är illa behandlade, och faktiskt förstår 

inte riktigt att de är illegala.” Även Marie berättar om liknande situationer:  

 

”Du har ingen annan möjlighet än att åka hem och söka därifrån”. Det känns ändå bättre att kunna 

göra det än att sitta och inge dem något slags falsk förhoppning om att det kommer att lösa sig.  
 

Att upplysa de papperslösa om asylsystemet och hur samhällsinstitutioner fungerar är alltså 

en arbetsuppgift som är mycket vanligt förekommande i intervjuerna. En av informanterna 

poängterar dock att Familjecentralens verksamhet med asylsökande och papperslösa fyller en 

större funktion än för bara den enskilda individen. Genom att erbjuda en tillgänglig 

mötesplats och vara behjälplig vid frågor fylls också en viktig samhällsfunktion: 

 

Bo: Det är som en demokratisk institution nästan. För det här är en ganska stor grupp människor 

som lever i stort sätt utanför samhället med väldigt få kontakter med myndigheter. [...] Och då blir 

jag ändå en kontaktväg. Det tror jag är jätteviktigt, och som jag tror också spelar roll när, eller om, 

de får uppehållstillstånd, att de har en vana att umgås med svenska myndighetspersoner, […]. För 

jag tror att om de har levat utanför flera år så även om de får uppehållstillstånd så fortsätter de att 

leva utanför, blir en subgrupp någonstans långt utanför. [...] Jag tänker att det är en viktig funktion 

alltså: Hur når man de här grupperna som inte är medborgare, som inte har uppehållstillstånd men 

som finns här? Inte låtsas om att de inte finns. 



33 

 

Att hänvisa vidare 

Resultatet inleddes med att ge exempel på hur kuratorerna arbetar på ett annat sätt med 

papperslösa än med andra som de möter i sina jobb. Ett sådant annat vägval kan vara att 

hänvisa de papperslösa till ideella organisationer. Några vanligt förekommande organisationer 

i intervjuerna är Röda Korset, kyrkor och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. 

Bo har många kontakter som han kan hänvisa till: ”Jag har jättemycket kontakter, oerhört 

mycket”. Andra informanter har inte samma upparbetade kontaktnät. Lotta berättar: ”Kyrkan 

försökte jag få kontakt med. Där blev jag inte ens uppringd, det var jättesvårt att få kontakt”.  

Andra fall där det är nödvändigt att hänvisa vidare är när de papperslösa är i behov av 

sjukvård. Frågor kring sjukvård är mycket vanligt förekommande i informanternas berättelser 

och verkar vara en av de vanligaste anledningarna till kontakt med papperslösa. Lotta berättar: 

”Han hade sådan tandvärk och undrade om jag kunde hjälpa honom till tandläkaren, för han 

visste inte hur han skulle gå tillväga för att han inte hade några papper”. Kuratorerna upplever 

att det är långt ifrån enkelt att veta vart de ska hänvisa de papperslösa.  

 

Bo: Sjukvård är ju knepigare. Där beror det ju på vilken status de har. […].  Det [finns] de här som 

är gränsfall, som fortfarande har kontakt med myndigheterna och har LMA-kort, de kan ju gå till 

vården. Annars är det Röda Korset och Läkare i världen. Akut så tänker jag att man fortfarande 

kan gå även om man är papperslös. Jag har inte riktigt förstått det där.  

 

 Att ”dra i trådar” och ge aktivt stöd och hjälp 

Hittills har visats exempel på hur kuratorerna har en stöttande, upplysande och hänvisande 

funktion. Ytterligare steg är ett mer aktivt stöd, att ”dra i trådar”, att själv ta kontakter för 

klientens räkning eller följa med på möten tillsammans med klienten. I informanternas 

beskrivningar skiljer det sig åt hur mycket kuratorerna väljer att ägna sig åt dessa uppgifter. 

Naturligtvis spelar det en stor roll vem den papperslösa personen är och vilka förmågor 

han/hon har. Marie berättar om en kvinna som själv var kapabel att ”dra i trådarna”: 

 

Marie: Då kommer de hit ett par gånger, man reder ut saker, man ger lite nummer så här och vissa 

de bara tar dem och så klarar de sig. [...] Så det slutade ju med att hon ledde ju andra människor hit 

och dit och hjälpte dem. 
 

En vanligt förekommande arbetsuppgift är att hjälpa familjer att få plats för barnen på 

förskolor och skolor. Informanterna berättar dels om fall då det har gått relativt enkelt att 

ordna plats för barnen. Eva berättar: ”Det gick ganska snabbt ändå. Jag hade kontakt med 

rektor och liksom beskrev behovet”. Dels finns fall då det har varit svårare att ordna skolplats 

åt papperslösa barn. Bo berättar om ett fall som blev en policyfråga som diskuterades i flera 

månader högre upp i kommunen. 
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Bo: Det blev känsligt det här med Barnkonventionen å ena sidan och andra myndigheters beslut å 

andra sidan. Men tillslut så sa man så här, man formulerade sig, fast inte skriftligt att: ”XX 

kommun kan inte gå emot andra myndigheter men vi låter Barnkonventionen råda”. Och från och 

med det så har egentligen alla barn rätt att gå i skola i XX.  
 

När det gäller andra praktiska uppgifter skiljer sig informanternas beskrivningar delvis åt. 

Ett exempel är intygsskrivandet till Migrationsverket, som verkar vara ett vanligt 

förekommande önskemål från de papperslösa. Marie: ”Det handlar väl ofta om att de tror 

kanske att vi kan skriva intyg”. Bo berättar att han i regel inte skriver intyg till 

Migrationsverket, av anledningen att han inte har makt att påverka några beslut. Evas 

berättelse verkar dock vara annorlunda. Hon säger: ”Det som har varit påtagligt är 

intygsskrivandet till Migrationsverket”. I Evas fall har hon också fått vara med om att hennes 

intyg kan ha påverkat Migrationsverkets utredning: ”Det var intressant att läsa 

beslutsunderlaget [...]. Även om det tycks omöjligt så är det värt att försöka.”  

Det skiljer sig även åt i vilken utsträckning informanterna agerar aktivt stöd genom att 

följa med i kontakter med andra myndigheter. Lotta berättar att hon har följt med på möten 

med Migrationsverket: ”Jag har ju följt med på deras besök när de har blivit kallade på samtal 

och så där, så har de [klienterna] velat att jag ska följa med”. Bo berättar också att han på 

olika sätt kan finnas med i kontakten med Gränspolisen. Ett par informanter berättar också att 

de har följt med på möten inom sjukvården. Lisa berättar om en papperslös flicka i behov av 

akutsjukvård. En av förskolelärarna på Familjecentralen följde med flickan till akuten. Lisa 

berättar att de hade informerat sig om att flickan inte skulle behöva betala. Väl på plats på 

akuten möttes de dock av andra bud: ”Nej... hon ska betala”. Det blev en diskussion där 

förskoläraren fick försvara flickans rätt till sjukvård. Lisa säger: ”Hon fick verkligen strida”.  

I ett tidigare tema berättar informanterna att de hänvisar till olika ideella organisationer. 

Här visas exempel då kuratorerna berättar om ett mer aktivt samarbete: 

 

Bo: Det lite skytteltrafik till stadsmissionen. [...] Jag bokar ofta en tid bara [...]. För att få ut pengar 

måste man ha ett bankkonto, eller en legitimation och de har sällan vare sig det ena eller det andra, 

så då skickar de oftast pengarna till mig på en betalningsavi och så tar jag ut det och så får de det.   
 

Lisa berättar att hon har varit med på möten med kyrkan: ”Då tog vi kontakt med kyrkan och 

då hade vi ett möte med diakonerna där, [...] och då fick de 1000 kr.” Bo berättar också lite 

skämtsamt om när han brukar följa med familjer för att söka pengar hos Frälsningsarmén:  

 

Bo: De ordnar inte tolk, så då hjälper vi till. Det ska vi göra nästa vecka, då är det en liten resa, 

gruppresa in med sex familjer till frälsnings [armén]. Det brukar vara hemskt trevligt. De brukar 

ha bullat upp med fika [...]. Det blir en så kul kontrast att komma med några muslimska kvinnor 

till frälsningsarmén med uniform, ja, fast de har inte alltid uniform, men ändå.  
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Upplevelser av vad som påverkar arbetet med papperslösa 

De följande fem temana inleds med en presentation utifrån kuratorsrollens friheter och 

begränsningar. Den uppdelningen är inte svart eller vit. De två begreppen är många gånger två 

sidor av samma mynt; något som innebär en frihet innebär samtidigt en begränsning. Min 

mening är inte heller att begreppet frihet ska tolkas som något positivt och begränsningar som 

något negativt. Kuratorernas beskrivningar är mer komplexa än så. Därefter följer ett tema om 

Behov av ny kunskap, följt av ett tema om kuratorernas uppfattningar om Socialtjänstens 

uppdrag och slutligen ett tema om att bli Personligt berörd.  

Frihet i sin kuratorsroll 

Informanterna återkommer ofta till att de har stor frihet i sina tjänster. Friheten ligger dels i 

den formella beskrivningen av tjänsten. Marie säger: ”Jag är ju inte myndighetsperson [...] Jag 

är ju bara öppenvårds.., jobbar preventivt”. Marie berättar att hennes arbete styrs av lagar. 

Hon berättar att klienterna har rätt att vara anonyma och att hon har tystnadsplikt.  ”Det enda 

som bryter min tystnadsplikt och jag får träda in som myndighetsperson så att säga, det är ju 

när jag befarar att barn far illa […] ”, berättar Marie. Detta ”innebär ju att, att vi inte är 

skyldiga att lämna ut uppgifter, och vi för inga journalanteckningar”, säger Marie som svar på 

min fråga om socialtjänstens underrättelseskyldighet till polisen. Marie säger: ”Jag möter dig 

inte för vilka personnummer du har, eller att du bor i XX kommun”. 

Informanterna beskriver att de har frihet att prioritera vad de väljer att jobba med. ”Vi 

jobbar […] inom ramar som är ganska fria”, berättar Eva.  Jag frågar Eva om det har 

förekommit diskussioner mellan kuratorerna på de olika familjecentralerna i kommunen om 

prioriteringen av arbetet med papperslösa. Eva säger att de kan prioritera olika: ”Ringer man 

en gång till Migrationsverket […] eller ringer man 14 gånger, och skriver 14 intyg?”. Evas 

inställning verkar vara att ”så länge man gör de här övriga arbetsuppgifterna så kan man agera 

lite olika”. Ingen av kuratorerna i studien har riktlinjer om hur de ska agera när de möter 

papperslösa. ”Absolut ingenting”, säger Lisa. På frågan om de önskade att det fanns riktlinjer 

svarar Marie: ”inte om det innebar att det begränsade”. 

Informanternas berättelser visar på att de står relativt fria i förhållande till sina chefer att 

själva prioritera sitt arbete, vilket utvecklas mer i ett senare tema. Bo beskriver ett gott 

samarbete med sin närmsta chef men att det högre upp i ledningen saknas intresse: 

 

Jag bollar med henne [chefen], jag förankrar. Jag känner att det här är ganska kontroversiellt 

ibland, och jag måste förankra det jag gör, och det gör jag till henne då. Högre upp är det nästan 

ingen, skulle jag vilja påstå, som vet vad jag håller på med. Jag skrev väldigt mycket i början, […], 

för att vara förankrad men […] jag insåg oftast att det var ingen högre upp som läste. 
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Även i de fall då kuratorerna begränsas och styrs av beslut, uttycker en av informanterna 

en frihet och möjlighet att stå på de papperslösas sida. Jag frågar om hon och hennes kollegor 

har diskuterat det faktum att de som socialtjänst och myndighet möter människor som 

befinner sig illegalt i landet, och där en annan myndighet har fattat beslut i fallet. Lotta svarar: 

 

Det är speciellt när man är på familjecentral, det är inte många som tänker på en som 

myndighetsperson [...]. Jag ser det som min uppgift, […] att ta de här personernas rättigheter till 

vara. Om de kommer och ber mig om hjälp så ska jag göra allt för att se att allt har gått rätt till. Är 

det då en annan myndighet som har fattat ett felaktigt beslut så är det min skyldighet att sätta 

fingret på det. 

Begränsningar i sin kuratorsroll 

Informanterna beskriver sina möjligheter som begränsade i vad de kan uträtta och erbjuda. 

Marie säger: ”Jag kan ju inte ordna bostäder, inte ta telefonen, prata med Migrationsverket 

och så får de uppehållstillstånd”. Hon betonar vikten av att göra dessa begränsningar tydliga: 

”Jag måste ju vara väldigt tydlig med var […], var mina begränsningar är.” Bo beskriver sina 

begränsningar i sin roll med att han saknar makt. Han ser fördelar med begränsningarna: 

 

Jag tycker inte att jag är myndighet. När jag försöker förklara min roll så tonar jag ner det oerhört 

mycket. Alltså jag brukar alltid säga att jag har ingen makt, jag kan inte påverka några beslut. […] 

och det är en väldigt bra position. 
 

En informant uttrycker däremot att hon skulle önska att kuratorernas ord vägde tyngre. Lisa 

uttrycker: ”Att jag […] som har haft relationer kunde skriva de här [intygen], […] att det 

skulle vägas in så att det fanns möjlighet för dem att vara kvar.” 

I kuratorns roll och uppgift ingår att förhålla sig till beslut som fattas av andra än de själva.  

 

Lisa: Det är beslut som fattas på politisk och hög tjänstemannanivå, men det är vi som får tala om 

det för... [de papperslösa]. Och det kan jag tycka är svårt. Det är vi som tjänstemän... Jag får sitta 

och tala om "såhär ser samhället ut, det kommer inte..."  
 

Olika berättelser i intervjuerna har visat på olika exempel på hur man ställer sig till besluten.  

Marie säger: ”Det kanske är bättre att de åker tillbaka […] och söker igen, så ökar ju 

chanserna.” Marie tänker på en familj där hon verkar se rimligheten i att familjen lämnar 

landet. Hon säger: ”Vi har ju […] begränsningar i vad […] vi kan göra.” Lotta berättar om en 

situation där hon hade svårt att hålla med Migrationsverkets beslut där familjen blev avvisad: 

 

Lotta: Man blir ju väldigt färgad. Suttit som på nålar [på möte på Migrationsverket] och bara velat 

säga "Men sluta nu! Det är tre små barn! Ge dem bara uppehållstillstånd!". Och så sitter den här 

kvinnan på andra sidan skrivbordet och har sina regler och reglementen. Och så ska jag ändå på 

något sätt efteråt kunna förklara det här för familjen att "hon gör bara det hon måste göra och så 

här ser reglerna ut". Men det är ju förskräckligt. Resultatet blir ju katastrof för de här personerna, 

för de här barnen. Och jag har väldigt svårt att känna någon slags empati för min 

myndighetskollega, och förståelse över huvudet taget.  
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Låg kunskapsnivå om migrationsfrågor, dåligt stöd och lågt intresse 

Informanterna har olika mycket erfarenhet av och kunskap om att arbeta med papperslösa. 

Flera av informanterna berättar om brist på kunskap på området, både hos sig själva, kollegor 

och hos deras chefer. Lotta uttrycker ”Kunskapen är otroligt låg, [...] både i gruppen och i 

ledningen om just migrationsfrågor. Så där har jag verkligen fått skaffa mig kunskap från 

annat håll.” Lotta upplever att den hjälpen hon får från sina kuratorskollegor inte är tillräcklig:  

 

Lotta: Det känns som att vi sitter och uppfinner hjulet tillsammans här och ingen är egentligen 

expert utan någon har provat sig fram si och någon har provat sig fram så. Det känns inte proffsigt 

nog för mig. Jag vill liksom veta ”det här är liksom ramarna du har att hålla dig till”. 
 

Samtliga informanter har berättat att de brukar konsultera andra anställda inom kommunen 

och ideella organisationer, framför allt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. ”Av 

dem tar jag väldigt mycket hjälp. Jag ringer mycket till dem och frågar olika saker, eftersom 

jag inte är jurist”, berättar Bo. Informanterna berättar att de läst prejudikat och kontaktat 

Migrationsverket. Lotta säger att hon ”ringt Migrationsverket och ställt alla dumma frågorna”. 

I arbetet med papperslösa upplever Lotta att hon inte har tillräckligt stöd hos ledningen. 

Hon berättar att hon har fått skaffa sig stöd från annat håll. Även Lisa beskriver att hon skulle 

önska mer stöd från cheferna, eller snarare att frågorna ska tas mer på allvar. Hon berättar att 

hon tar upp fall på möten med chefer och frågar ”Vad tänker ni om det?”. Hon berättar att hon 

får som svar: "Ja, det är jättebra. Åh, så fantastiskt, åh vad ni är duktiga. Lisa säger att ”det 

blir inte dynamiskt” och skulle önska att cheferna tog frågorna mer på allvar och säga ” Jaha, 

hur ska vi göra då? ” eller ”Oj, det här måste vi driva uppåt”. Lisa berättar: ”Jag vet vid något 

tillfälle så började chefen nästan gråta för att hon tyckte vi var så duktiga. Då kände jag så här 

’nej men Gud...’” Lisa uttrycker att ”vi medelklass sitter och, ja, ska slänga till lite allmosor. 

[…] Det blir inte korrekt”.  Hon efterfrågar ett annat sätt att möta problemen, att frågorna 

skulle lyftas till en annan nivå: ”Jag tycker man skulle ha en annan debatt.” 

Även Bo har upplevt att arbetet med asylsökande och papperslösa inte väcker det 

långvariga engagemang omkring honom som han hade trott.  

 

Bo: När jag berättar om vad jag gör, så säger nästan alla "Nej, Gud, vad bra!” Och så har jag väl 

trott någonstans att det här kommer ge ringar på vattnet, men det har inte riktigt hänt. […] Det är 

mer i stunden som man tycker att det är bra. 

 

Uppfattningar om Socialtjänstens uppdrag 

I intervjuerna framkommer också hur kuratorernas arbete med papperslösa befinner sig på ett 

fält med otydliga juridiska ramar. Eva säger: ”Det är ju en dubbelhet i det här. [...] systemet 
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säger att de inte finns här.” Men Eva möter papperslösa och hon ser deras behov.  Hon 

beskriver en otydlighet i var ansvaret ligger för dem och vad hon ska arbeta utifrån. 

 

Eva: Det finns en myndighet – Migrationsverket – som ska reda ut det här. ”Så luta dig tillbaka, så 

sköter de det!” Det är ju på något sätt signalen, om man ska tolka den så. Men utifrån att vi också 

har Barnkonventionen att jobba utifrån, till exempel, och vi jobbar på en plats där barnet ska vara i 

centrum.  Och vi har Socialtjänsten, som utreder enligt BBIC där barnet ska vara i centrum. Så vad 

ska man gå på?  
 

I intervjuerna talar båda jag som intervjuare och informanterna själva om ”socialtjänsten” 

som något annat utanför deras egen verksamhet. Både informanterna och jag själv har då 

syftat på den myndighetsutövande delen av socialtjänsten. I intervjuerna framkommer en 

variation av uppfattningar om vad som är socialtjänstens ansvar för papperslösa.  

På min fråga om vad som skulle hända om man gör en orosanmälan, svarar Lisa: ”Ja, då får 

väl de kontakta polisen, handläggarna.” Lotta har en annan uppfattning: 

 

Min uppfattning är att ingen inom socialtjänsten ska agera polis eller anmäla. Man är väl skyldig 

att bemöta människor som vistas i kommunen och då är socialtjänstlagen, ja, vi ska ge dem det de 

har rätt till, alldeles oavsett om man har uppehållstillstånd eller inte, så tänker jag, men jag kanske 

har fel.  
 

Bo menar att Socialtjänsten borde ta ett större ansvar för papperslösa barn, men att de sällan 

gör det. Han kallar det för ”kriget om ansvaret mellan Migrationsverket och ’soc’” och syftar 

på att socialtjänsten tror att Migrationsverket har ansvaret, men att ansvaret att utreda barn 

som far illa ligger hos socialtjänsten. Likaså är socialtjänsten skyldig att genomföra åtgärder 

om man bedömer att det behövs, menar Bo.  ”Det vill man [socialtjänsten] inte riktigt ta till 

sig”, säger Bo. Eva har erfarenhet av att socialtjänsten har gjort utredning och satt in insatser 

för papperslösa barn. ”Det finns fler som arbetar inom den här ramen som innebär rätt så stor 

frihet”, antyder Eva. Men hon problematiserar också utredningsskyldigheten: 

 

Skulle vi anmäla alla barn vi möter som vi vet lever i den här situationen utifrån att det är ingen 

bra situation för barn, alltså det stämmer inte med Barnkonventionen, det stämmer inte med 

socialtjänstlagen, alltså då skulle det vara ohållbart för utredningsenheten.  
 

Eva fortsätter: ”På sätt och vis kanske det vore tydligt, för då kanske Migrationsverket och 

politiker [fick] en tankeställare kring ’ska vi ha det så här i Sverige?’” 

Lisa har lång erfarenhet av att arbeta inom Socialtjänsten. Hon tycker att engagemanget har 

förändrats inom Socialtjänsten. ”Jag började […] jobba på 70-talet och vi hade en annan […] 

diskussion. […]. Det var ett annat engagemang inom Socialtjänsten som jag saknar idag. Det 

förs få diskussioner från oss”, menar Lisa. 
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Personligt berörd 

Det är påtagligt att informanterna har påverkats av möten med papperslösa. Ibland kan rollen 

som tjänsteman och medmänniska vara svår att hantera. Lisa: ”Det är ju den här balansen på 

något sätt. […] Jag är ju tjänsteman men samtidigt måste jag ju ha någon sorts värme som gör 

[…] att jag kan bli en god hjälpare. […] Det är ju slitigt ibland”. Lotta berättar att hon har 

blivit så berörd av en familjs situation att hon har tänkt tanken ”Men Gud, ska jag gömma 

dem? Ska de få komma hem till mig?”. Hon beskriver det som ”en chockerande upplevelse” 

eftersom att hon tidigare har haft ganska ”lätt att sätta gränser mellan privat och jobb”.  

 

Lotta: [Det] kommer ju riktigt nära inpå en, liksom det där att man vill skydda de här människorna, 

verkligen. Samtidigt som jag inser att […] det måste finnas liksom regler för hur det här ska gå till. 

Men det är svårt när man står mitt uppe i det.  
 

Lotta kallar dessa funderingar för ”riktigt moraliska dilemman”. ”Vad är rätt och vad är fel i 

det här? Och vad är verkligen bäst för barnen?”, frågar sig Lotta. Även Eva beskriver 

dilemmat i Migrationsverkets beslut å ena sidan och Barnkonventionen å den andra. ”Då går 

man på det som känns riktigt och humanitärt i sammanhanget”, säger Eva. 

Att arbeta med papperslösa familjer innebär på något sätt att också möta sig själv.  

 

Lisa: Jag kan hamna i ett eget personligt dilemma, att sitta här med människor som är så otroligt 

utsatta. […] Ibland tycker jag att det blir lite osmakligt […]. Jag [har] hamnat i jättegrubblerier 

med mig själv, och då har jag känt […] att jag nästan inte står ut. 
 

Kuratorerna ger också exempel på hur jobbet relateras till det egna familjelivet. Lotta berättar 

upprört över en artonåring som tvingas återvända utan sin familj till sitt hemland. ”Så sitter 

man själv hemma med en artonåring och vet hur ’stor’ man är när man är 18”, berättar Lotta.  

De papperslösas livshistorier har berört informanterna. Det är viktigt att understryka att 

den vanligaste bilden som informanterna skildrar av papperslösa, är bilden av en kapabel och 

stark kvinna. ”Det är ofta väldigt kapabla människor. Man får inte glömma bort att de har 

tagit sig så här långt”, berättar Marie, ”de har otroliga resurser”. Lisa säger likaså: ”Väldigt 

goda egenskaper hos de här föräldrarana”. ”Kvinnokraft får liksom en helt annan betydelse”, 

säger Marie. Uppfattningen om de papperslösa som kapabla påverkar också hur kuratorerna 

ser på sin egen roll och uppgift. Bo säger: ”Det [är] ju som ett samarbetsprojekt på något sätt 

[…]. Jag kan ju hjälpa till på många sätt men samtidigt så är det här en kvinna som är oerhört 

kapabel.” Lisa har liknande erfarenheter: ”Det är sorgliga historier men de tar ansvar för det. 

De är ofta väldigt kompetenta”. Marie berättar hur dessa starka kvinnor berör henne: ”Att få 

möta sådana kvinnor, man får de här förtroendena och se liksom deras liv. […] Jag blir lika 

ödmjuk varenda gång liksom.” De papperslösa kvinnornas styrka verkar vara en drivkraft för 
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Marie: ”De här kvinnorna har inte dukat under, varför ska då jag duka under för deras 

berättelse?”. Marie avslutar intervjun med att tillägga: ”Det jag tycker är viktigt är att man 

visar hur mycket de här kvinnorna skulle kunna tillföra samhället, för det tror jag verkligen, 

om de bara fick en möjlighet.” 

Sammanfattning 

De första fem temana beskriver hur kuratorerna arbetar med papperslösa. I det första temat 

ger informanterna exempel på hur de blir tvungna att arbeta på ett annat sätt med papperslösa, 

hitta nya vägar då många möjligheter är stängda på grund av den illegala statusen. Andra 

temat handlar om att normalisera vardagen, att erbjuda en mötesplats och finnas tillgängliga 

för att lyssna och stötta. Tredje temat handlar om kuratorernas arbete med att förklara och 

upplysa de papperslösa om asylprocessen och tolka Migrationsverkets information. I fjärde 

temat beskrivs hur kuratorerna hänvisar papperslösa vidare. Informanterna hänvisar till ideella 

organisationer, även om kontaktnäten varierar i storlek och till olika sjukvårdsaktörer, vilket 

är ett område som informanterna beskriver som svårbegripligt. Det femte temat handlar om 

situationer där kuratorerna beskriver att de agerar mer aktivt för eller tillsammans med 

papperslösa. Det handlar bland annat om möten och kontakter med Migrationsverket, 

Gränspolisen och sjukvård, och om samarbeten med ideella organisationer. 

Tema sex till tio handlar om kuratorernas upplevelser av vad som påverkar deras arbete 

med papperslösa. I det sjätte temat beskrivs att de upplever frihet i sin kuratorsroll, både 

utifrån den formella utformningen av tjänsten men också att de själva är fria att prioritera sitt 

arbete. Nästa tema handlar om begränsningar som finns i kuratorsrollen. Informanterna säger 

att de inte har någon makt, inte kan påverka beslut eller ordna lösningar för de papperslösa. 

Begränsningar beskrivs även i att behöva förhålla sig till politikers och andra myndigheters 

beslut och förklara dessa för de papperslösa. Det åttonde temat beskriver hur kuratorerna 

uttrycker brist på kunskap och erfarenhet med att arbeta med papperslösa, både hos sig själva 

och hos kollegor, liksom lågt stöd från arbetsledningen och ointresse från omgivningen. I det 

nionde temat presenteras informanternas skilda uppfattning av socialtjänstens ansvar för 

papperslösa. Någon säger att handläggare på socialtjänsten kontaktar polisen när de träffar 

papperslösa medan någon annan säger att socialtjänsten inte ska agera polis utan ge 

människorna som vistas i kommunen det de har rätt till. Slutligen presenteras det tionde temat 

som presenterar informanternas berättelser om hur de blir berörda av papperslösa de möter. 

Det handlar dels om att bli personligt engagerad, om att se sig själv på ett nytt sätt i mötet 

med papperslösa, och om att imponeras av resursstarka, kapabla, papperslösa människor.  
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Analys 

I detta kapitel kommer resultatet att belysas och analyseras utifrån teori, och på så sätt svara 

mot studiens tredje frågeställning. Hur kan man med hjälp av teori förstå kuratorernas 

beskrivning av sitt arbete med papperslösa? Och hur kan man förstå deras upplevelser av vad 

som påverkar arbetet? Analysen kommer också att belysas med hjälp av tidigare forskning, 

som ett sätt att stärka eller problematisera analysens innehåll. Analysen är uppdelad i tre 

delar, en på mikro-nivå, en på meso-nivå och en på makro-nivå, även om nivåerna förstås går 

in i varandra. 

Mikro-nivå: Det verklighetsnära arbetet 

Kuratorerna beskriver ett arbete som sker i direkt kontakt med de papperslösa, en interaktion 

på mikronivå. Den här delen av analysen handlar om kuratorernas beskrivningar av vad de 

gör, hur de gör det och hur möten med papperslösa påverkar dem. 

Ett salutogent och individfokuserat arbete 

Kuratorernas beskrivningar kan förstås utifrån Antonovskys (1991, s. 37-56) salutogena 

modell, KASAM. De papperslösas svåra livssituation uttrycks av Eva som ”stressande, på 

gränsen till torterande […] som knäcker människor”. Informanternas beskrivningar innehåller 

många exempel på hur de arbetar för att öka de papperslösa familjernas känsla av 

begriplighet, genom att tolka migrationsverkets information, att ge samhällsinformation och 

hänvisa vidare. Att öka känslan av begriplighet hos de papperslösa kan också innebära samtal 

där kuratorn förklarar för de papperslösa att de befinner sig illegalt i landet och därmed saknar 

en rad rättigheter. Att öka begripligheten hos de papperslösa verkar innebära att ge en 

sanningsenlig bild till de papperslösa, till exempel när det gäller möjlighet till att stanna i 

landet eller möjligheten till hjälp från kuratorn. Att inte inge falska förhoppningar, är något 

som återkommer i informanternas berättelser. Kuratorernas arbete kan också förstås som ett 

sätt att öka de papperslösas känsla av hanterbarhet, genom att exempelvis vara ett stöd i 

möten med migrationsverket, gränspolisen, sjukvård eller förskola. Detta kan vara ett exempel 

på vad Antonovsky (1991, s. 37-56) menar med att en människas resurser att hantera krav 

även kan komma från ens omgivning. Att öka meningsfullheten för de papperslösa familjerna, 

kan exempelvis vara den gemenskap som familjecentralens öppna verksamhet kan erbjuda. 

Det är en del i att skapa en vardag och ge en möjlighet för de papperslösa att få visa vem man 

är. Det salutogena perspektivet är tydligt i informanternas återkommande beskrivningar 

av ”den kompetenta papperslösa kvinnan”. Trots de papperslösas svårigheter tar kuratorerna 
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ändå fasta på individens styrkor.  

Den professionella praktikern som arbetsredskap 

Den vardagsverklighet som kuratorerna arbetar med, kan på flera sätt liknas vid de 

beskrivningar som Schön (2003, s. 3-20) gör av den professionella praktikern. Kuratorernas 

arbete med papperslösa är komplext på många sätt, inte minst ur ett juridiskt och etiskt 

perspektiv. Komplexiteten består också i att varje papperslös individ är unik, med egna 

förutsättningar och behov, vilket gör det omöjligt med rationella, tekniska lösningar, vilket 

stämmer väl överrens med Schöns (2003, s. 3-21) kritik av den tekniska kunskapssynen. Att 

arbeta med papperslösa hör för de flesta av informanterna till undantaget. Schön (2003, s. 21-

69) menar att det är i sådana situationer som vanehandlandet knowing-in-action byts mot 

reflekterande praktik, reflection-in-action. Kuratorerna berättar att de har fått söka sig ny 

kunskap, konsultera andra och försöka hitta framkomliga vägar att kunna arbeta i dessa 

ovanliga situationer. Likaså efterfrågas en möjlighet till utbyte av erfarenheter och diskussion 

kring hur de som arbetar på socialtjänsten ska hantera arbetet med papperslösa. En sådan 

efterfrågan visar också den nationella kartläggningen av socialtjänstens arbete med 

papperslösa (Björngren Cuadra & Staaf, kommande). Denna efterfrågan kan delvis sägas 

avspegla det som Schön (2003, s. 3-20) kallar för teknisk kunskap. Men det avspeglar också 

det Schön (2003, s. 21-69) benämner reflekterande kunskap. Att tillsammans få reflektera 

över sitt agerande och diskutera hur de rationellt utformade lagarna och konventionerna tar sig 

form i praktiken är ett ämne som återkommer i diskussionen. 

Med Schöns (2003) teoretiska perspektiv är det kuratorn själv som är arbetsredskapet i det 

komplexa arbetet med papperslösa. Som tidigare nämnt innebär arbetet med papperslösa att 

behöva gå andra vägar för att hjälpa den papperslösa i sin situation. Hur gör man om man 

möter en papperslös i behov av vård, en familj som är helt utan pengar eller som saknar 

bostad? Dessa fall kräver inte bara kunskap, utan också ett kontaktnät med exempelvis ideella 

organisationer eller upparbetade kontakter inom socialtjänst och sjukvård. Hur dessa 

kontaktnät ser ut skiljer sig mellan kuratorerna och därmed möjligheten att erbjuda konkret 

hjälp. Om hjälpen som kuratorerna kan erbjuda papperslösa är avhängigt av kuratorns egna 

kontaktnäts storlek och kvalitet, blir situationen både godtycklig och skör. Detta resultat visar 

också Kri  (2012) på, där möjligheten för socialarbetare att erbjuda hjälp till papperslösa i 

mångt och mycket beror på deras kreativitet och kontakter.  
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Vardagsnära relationer 

Det verklighetsnära arbetet med människor har i resultatet visat sig beröra kuratorerna. Möten 

och relationer med de papperslösa har kommit dem nära. De beskriver att de både blir 

imponerade av de papperslösas förmågor, men också ledsna, frustrerade och arga över de 

papperslösas levnadsvillkor. Kuratorerna relaterar också i beskrivningarna till sin egen 

livssituation, till hur det är att vara mamma och hur det är att vara barn. Detta kan kopplas till 

Smith (1987, s. 151-179), som menar att våra vardagliga relationer spelar roll för hur vi agerar 

på nästa analysnivå i samhället, exempelvis i jobbet, och i förlängningen spelar en avgörande 

roll för att förstå samhällets strukturer. En fortsatt analys av materialet utifrån Smiths teori 

kommer i analysen på en makronivå.   

Meso-nivå: Kuratorns organisatoriska förutsättningar 

På meso-nivå analyseras det material som kan svara på hur de organisatoriska 

förutsättningarna påverkar kuratorns arbete med papperslösa. Hur kan man förstå kuratorns 

friheter och begränsningar i sin roll och hur påverkas kuratorn av de osäkra uppfattningarna 

om socialtjänstens ansvar för papperslösa? 

Handlingsutrymme och formell frihet på gott och ont 

Kuratorerna är tjänstemän med direktkontakt med klienter och kan förstås som 

gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010; Johansson, 2007). Kuratorernas beskrivningar av sitt fria 

arbete kan med Lipskys (2010, s. 13-25) begrepp ses som befattningar med stort 

handlingsutrymme. Handlingsutrymme kan förstås utifrån kontextuella dimensioner 

(Johansson, 2007, s. 55-83). Kuratorerna i studien arbetar utifrån socialtjänstlagen, en 

ramlagstiftning, vilket är en av förklaringarna till kuratorernas formella ”icke-bundenhet” vid 

regler. Den formella friheten i tjänsterna tar sig också uttryck i att kuratorerna inte 

dokumenterar möten med klienter och kan ta emot klienter anonymt och behöver inte fråga 

efter immigrantens legala status. Denna icke-bundenhet vid regler öppnar för kontakter med 

papperslösa, som påminner om strategin funktionell ignorans som identifierades i studien av 

Karl-Trummer m.fl. (2009). I linje med detta visar studien av Kri  & Skivenes (2012)  att en 

tredjedel av informanterna inte upplevde några problem med att arbeta med papperslösa 

eftersom de inte kände till deras legala status.  

Enligt Johansson (1997, s. 55-83) påverkas utvecklingen av klientrelationen av graden av 

specialisering i organisationen. En låg grad av specialisering är enligt Johansson (1997, s. 55-

83) en förutsättning för en personlig klientrelation utvecklas. Kuratorerna beskriver ett arbete 



44 

 

med papperslösa som är öppet, preventivt och brett som berör många olika livssituationer. Det 

kan handla om våld i nära relationer, frågor runt migrationsärenden, hjälp med förskoleplats 

och behov av stöd och uppmuntran i sin föräldraroll. Kuratorernas beskrivningar av sina 

organisationer speglar alltså en relativt låg grad av specialisering. Men jag tänker vidare att 

specialiseringen i kuratorernas arbete snarare består i bredd än i djup, att de saknar 

möjligheten att fatta beslut och rent konkret påverka situationer. Johansson (1997, s. 55-83 ) 

menar att klientrelationen även påverkas av i vilken mån klienten upplever sig få sina 

önskemål tillgodosedda av myndigheten. I mötet med papperslösa klienter är kuratorerna 

noga med att förklara att de saknar makt, inte kan påverka beslut eller ordna exempelvis 

bostäder eller pengar. Ibland kan den positionen vara frustrerande för kuratorn. Till exempel 

uttrycker Lisa en önskan om att kunna skriva intyg som faktiskt vägde in i migrationsverkets 

bedömningar. Kuratorerna kan alltså vara ett psykosocialt stöd i en svår livssituation, men kan 

ofta inte påverka det som är själva roten till de papperslösas oro och problem. Då en 

organisation inte klarar av att hantera en klients komplexa livssituation uppstår förenklingar 

och begränsningar och organisationen skapar en klient (Johansson, 2007, s. 55-83). På så sätt 

skulle kuratorernas begränsningar i sin roll, och därmed begränsningar i uppfyllandet av de 

papperslösas behov och önskemål, kunna ses som en organisations sätt att skapa en klient. 

Kuratorernas arbete påverkas av ramlagstyrning, formell frihet, låg grad av specialisering 

och samtidigt avsaknad av möjlighet och makt att fatta beslut som kan vara klienterna till 

gagn. Bo ser poängen med denna maktlösa position. Han ser en vinst för familjecentralens 

verksamhet och beskriver den som ”en demokratisk institution”. Bo menar att papperslösa 

och asylsökande som många gånger undviker kontakt med myndigheter, ändå får en kontakt 

med samhällets institutioner. Även Kri  & Skivenes (2012)  skriver att rädsla för myndigheter 

påverkar relationen med socialarbetarna, både att den papperslösa undviker kontakt och att 

klientrelationen kan präglas av brist på tillit. I Björngren Cuadra & Staaf (kommande) 

framgår att papperslösa i mindre utsträckning är initiativtagare i kontakten med IFO i ärenden 

som rör barn. I motsats till Björngren Cuadra & Staafs (kommande) resultat visar kuratorernas 

beskrivningar i denna uppsats att papperslösa själva tar kontakt med familjecentralen, ofta 

med frågor runt en viss situation. Jag är medveten om att de olika studierna inte med enkelhet 

går att jämföra då de berör olika delar av socialtjänsten och är helt olika typer av studier. Men 

det vore inte ett orimligt antagande att familjecentralens verksamhet utan myndighetsutövning 

är en mer lättillgänglig väg för de papperslösa om de vill söka hjälp från socialtjänsten. 

Svensson (2001) visar på ett liknande resultat där familjecentraler i områden med hög andel 

utlandsfödda upplevs som en effektiv form av samhällsservice. 
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Skilda uppfattningar av den egna organisationens ansvar och uppdrag 

I resultatet finns skilda uppfattningar om vad som är socialtjänstens ansvar i arbetet med 

papperslösa. Johansson (1997, s. 55-83) menar att dessa skilda uppfattningar kan förklaras 

med att det finns en intressekonflikt i myndigheters uppdrag. I vilken utsträckning handlar 

socialtjänstens uppdrag om service och i vilken utsträckning av kontroll? Beskrivningarna i 

denna studie skiljer sig inte bara sinsemellan, utan varje informants beskrivning ger i 

varierande grad uttryck för ambivalens. Ett exempel är Lotta som tydligt och klart 

argumenterar för socialtjänstens ansvar för alla som vistas i kommunen, men avslutar sitt 

uttalande med ”men jag kan ha fel”. Skilda uppfattningar om socialtjänstens ansvar är också 

ett av resultaten i den svenska kartläggningen av socialtjänstens arbete med pappers lösa 

(Björngren Cuadra & Staaf, kommande). Studien visar på en bred variation, både vad gäller 

tillämpning – vilken hjälp socialtjänsten beviljar eller inte till papperslösa – och den 

bakomliggande tolkningen av lagstiftningen. Endast 15 av 140 kommuner i undersökningen 

uppger ha riktlinjer för hur arbetet med papperslösa ska hanteras (a.a.). I den här studien 

berättar kuratorerna att ingen av de kommuner som representeras har riktlinjer.  

Johansson (2007, s. 55-83) menar att en myndighet utövar kontroll som ett led i att 

upprätthålla organisationens legitimitet. Studien av Björngren Cuadra & Staaf (kommande) 

pekar på att IFO-chefer tar olika positioner för att upprätthålla sin legitimitet, antingen genom 

att ange det sociala arbetets principer eller ge företräde åt principen om kontrollerad 

migration. Denna studie handlar visserligen om kuratorer och inte om chefer, men Johanssons 

(2007, s. 55-83) teori och det nyss nämnda forskningsresultatet kan hjälpa oss att förstå 

kuratorernas arbetssituation och deras ambivalenta uppfattningar om socialtjänstens ansvar. 

Frågan kvarstår dock om vilka värden, kontroll eller service, som upprätthåller socialtjänstens 

legitimitet. Det är en fråga som kommer att beröras i diskussionen.  

Förutom skilda uppfattningar om socialtjänstens ansvar, visar resultatet på ett lågt intresse i 

kuratorernas organisatoriska omgivning för frågor om papperslösa. Kuratorerna upplever brist 

på kunskap och brist på engagemang från delar av ledningen. Vad betyder det att arbeta på 

gräsrotsnivå under dessa otydliga premisser och samtidigt uppleva avsaknad av stöd? 

Johanssons (2007, s. 55-83) svar på frågan är att gräsrotsbyråkraten får stort 

handlingsutrymme genom en flexibel tillämpning av en ramlagstiftning och genom att 

intressekonflikten inte är definierad. I nästa led finns frågan om vilka konsekvenser 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme får för rättssäkerheten för papperslösa, något som har 

uppmärksammats av Lipsky (2010, s. 13-25) och i tidigare forskning (Björngren Cuadra & 

Staaf, kommande; Kri ,& Skivenes, 2012). 
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Makro-nivå: Lagstiftning, andra myndigheters beslut och den komplexa 

verkligheten 

Kuratorernas arbete med papperslösa påverkas också av faktorer på makro-nivå. Den här 

delen av analysen inleds med ett avsnitt om hur de politiska vindarna kan tänkas påverka 

kuratorerna. Det mesta utrymmet ges dock lagstiftningens påverkan på kuratorernas jobb, 

eller snarare hur man kan förstå svårigheten i att styras av lagar, och hur kuratorerna förhåller 

sig till lagstiftningens svårigheter i det konkreta arbetet.  

En obekväm och ointressant fråga? 

I det föregående avsnittet, meso-nivån, lyfte informanterna fram upplevelsen av brist på 

engagemang i delar av sin arbetsledning. Det låga intresset inom socialtjänsten för 

papperslösa nämner också Björngren Cuadra & Staaf (kommande) som en tänkbar anledning 

till det låga deltagandet i sin studie. Kan ointresset och bristen på engagemang kopplas till de 

politiska vindarna som blåser över vårt land och vår värld? Johansson (1997, s. 55-83) menar 

att det politiska klimatet påverkar i vilken grad en myndighet utövar kontroll. I 

globaliseringens och terrorismens tidsålder, finns enligt Furman (2012) hårdnande attityder 

gentemot immigranter och en allt strängare invandringspolitik. Förra året slutfördes en statlig 

utredning (Socialdepartementet, 2011) som föreslog en lagförändring som skulle ge 

papperslösa rätt till subventionerad sjukvård. Utredningen har sedan blivit liggande då 

regeringspartierna inte kan komma överrens i frågan (SVT, 17 feb 2012). Frågor om 

papperslösas rätt till sociala rättigheter verkar alltså inte vara prioriterad i den politiska 

debatten. Kan det vara en del i kuratorernas upplevda tystnad och ointresse runt dessa frågor? 

Lagstiftningens förenklingar och vardagens verklighet 

Frågan om papperslösas rätt till sociala rättigheter är komplex, då den går i klinch med 

principen om upprätthållandet av kontrollerad immigration. Karl-Trummer (2009) lyfter fram 

en paradox, med nationell lagstiftning å ena sidan och de mänskliga rättigheterna å andra 

sidan. En paradox innehåller per definition motsägande och oförenliga uppgifter, vilket kan 

förklara att kuratorerna har svårt att få ihop verklighetens dubbla krav. Schön (2003, s. 3-20) 

menar att den professionella praktikern har en betydligt mer komplex och värdeladdad 

verklighet att förhålla sig till, än vad den rationella kunskapen, eller i detta fall lagstiftningen, 

kan innefatta. Ett exempel är när Eva med sarkastisk ton säger att Migrationsverket har 

ansvaret för papperslösa och asylsökande och att signalen är att hon ska luta sig tillbaka. Evas 

upplevelse verkar vara att ”signalen” är enklare som rationell kunskap än när den ska 
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omsättas i praktisk tillämpning. 

Smith (1987, s. 1-14) använder begreppet relations of ruling för att beskriva hur elitens 

makt tar sig uttryck bland annat i diskurs och lagstiftning. Lagstiftning kan ses som en 

samhällelig struktur, som enligt Smith (1987, s. 105-145.) är dåligt förankrad i människors 

vardagsliv. Lagstiftningen blir på så sätt förenklingar av en mer komplex verklighet, en rigid 

form som inte nödvändigtvis passar det vardagliga fallet. Johansson (2007, s. 55-83) menar att 

en byråkrati inte kan hantera en komplex, unik individ, utan förenklar genom byråkratins inre 

gränser och formar individen till en klient. Att forma en klient, även om det må vara på 

lagstiftande nivå, handlar om att förenkla och distansera sig från det komplexa. Kan man på 

liknande sätt förklara bilden av den illegala invandraren och kriminaliseringen av immigranter 

som Furman (2012) och Khosravi (2009) visar på? Det är enklare att förhålla sig strikt 

gentemot en opersonlig bild av en illegal invandrare, än att sitta ansikte-mot-ansikte med en 

orolig papperslös mamma som ängslas över vad som ska hända om barnen blir sjuka. 

Smith (1987, s. 151-179) menar att det behöver läggas större vikt vid de vardagliga 

relationernas betydelse för hur samhällets strukturer verkar. I den inledande delen av analysen 

skrev jag om vardagsnära relationer, om hur kuratorerna i möten med papperslösa kan relatera 

upplevelser och känslor till sina egna vardagsliv. Dessa relationer och möjlighet till 

igenkännande och empati spelar, med Smiths (1987, s. 105-145) teoretiska förståelse, roll för 

exempelvis kuratorns praktiska arbete och tillämpning av lagstiftning. På samma sätt kan 

Smiths teori (a.a.) förklara varför Eva har svårt att följa ”signalen” om att migrationsverket 

ska ha ansvaret och att hon ska luta sig bakåt. I det vardagsnära livet påverkar relationer och 

empati hur människor väljer att agera. Ett näraliggande exempel från resultatet är att flera 

informanter problematiserar anmälningsskyldigheten till socialtjänsten vid kännedom om barn 

som lever i missförhållanden (SoL 14 kap 1 §). Eva menar att om de skulle anmäla alla fall 

där barns situation inte stämmer med Barnkonventionen, så skulle konsekvenserna bli 

ohanterliga för utredningsenheten. Hon fortsätter att resonera: ”På sätt och vis kanske det vore 

tydligt, för då kanske Migrationsverket och politiker [fick] en tankeställare kring ’ska vi ha 

det så här i Sverige?’” Evas resonemang skulle kunna vara ett uttryck för en önskan om att få 

den politiska och lagstiftande nivån att förstå den vardagsnära verklighetens svårigheter. 

Likaså uttrycker kuratorerna frustration och irritation över migrationsverkets fyrkantighet och 

svårförståeliga språk. Det skulle kunna vara ett uttryck för kritik mot en alltför rigid och 

byråkratisk hantering av människors komplexa verklighet.  
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Att förhålla sig till paradoxen 

Redan i inledningen av studien konstaterades att lagstiftningen är otydlig om hur 

socialtjänsten ska hantera papperslösa, vilket också i resultatet har bekräftats av 

informanternas mycket skilda uppfattningar om socialtjänstens ansvar för gruppen. 

Lagstiftningen tar sig uttryck i andra myndigheters beslut, som kuratorerna behöver förhålla 

sig till.  De strukturella regleringarna kan upplevas klumpiga och omänskliga ur kuratorns 

ansikte-mot-ansikte-perspektiv med den papperslösa. Ovan har detta, med Smith (1987) som 

teoretisk utgångspunkt, förståtts som en diskrepans mellan samhällets strukturer och de 

vardagliga relationerna.  

Frågan kvarstår: hur påverkar dessa förutsättningar kuratorns handlande? Furman (2012) 

urskiljer ett dilemma i socialarbetarens arbete med papperslösa, dilemmat att följa 

lagstiftningen eller följa yrkesetiken. I Etisk kod för socialarbetare (Akademikerförbundet 

SSR, 2010) står att: ”Socialarbetaren ska som yrkesutövare och medborgare företräda ett 

demokratiskt samhällsideal som omfattar mänskliga rättigheter, humanitet och solidaritet” 

(a.a., s. 15). Vilka konsekvenser får dessa etiska ideal i kuratorernas handlande? I resultatet 

finns exempel på där den egna etiska övertygelsen styr i mötet med papperslösa. ”[Man går] 

på det som känns riktigt och humanitärt i sammanhanget”, uttryckte Eva. Lotta såg som sin 

uppgift att ”ta de här personernas rättigheter till vara”, genom att uppmärksamma om andra 

myndigheter fattar felaktiga beslut. Lisa var tydlig med att det inte räcker med att hjälpa 

papperslösa i den akuta situationen, utan skulle önska ett samtal på högre nivå. Hennes åsikt 

delas med flera andra forskningsresultat (Björngren Cuadra & Staaf, kommande; Furman, 

2012; Kri  & Skivenes, 2012). I den här studiens resultat beskrivs ett tillfälle där Bo fanns 

med och drev frågan om papperslösa barns rätt till skolgång i kommunen. Kommunens 

uttalade sig till slut i frågan ”XX kommun kan inte gå emot andra myndigheter men vi låter 

Barnkonventionen råda”. Kuratorns strid fick alltså konsekvenser på policynivå, vilket gjorde 

att också andra papperslösa barn fick gå i skolan i kommunen. Hur kan man förstå att dessa 

exempel, där kuratorerna är med och lyfter frågor till policynivå i sina kommuner, är så få i 

studien? Kan det ha att göra med kuratorernas värnande om sitt eget handlingsutrymme, som 

ett viktigt arbetsredskap att forma sitt eget arbete (Lipsky, 2010, s. 13-25)? Marie fick frågan 

om hon skulle vilja ha riktlinjer i sitt arbete med papperslösa och svarade ”inte om det innebar 

att det begränsade”. Kan det finnas en rädsla att lyfta frågor till en högre nivå, en rädsla i att 

förlora sitt handlingsutrymme? Frågan väcker också nya frågor: ska en offentligt anställd 

socialarbetare verkligen vara med och skapa strukturell förändring i samhället?  Detta är 

frågor som har väckts under arbetets gång och som kommer att utvecklas i diskussionen. 
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Slutdiskussion 

Slutsatser 

Den här uppsatsens syfte har varit att öka kunskapen om och förståelsen för kuratorers arbete 

med papperslösa. Jag kommer nu att sammanfatta uppsatsens svar på frågeställningarna. De 

första två frågeställningarna utgör rubriker och den tredje frågeställningen sammanfattas 

löpande under dessa två rubriker.  

Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med papperslösa? 

Kuratorerna beskriver att de behöver arbeta på ett annat sätt med papperslösa än med andra 

klienter, då många av de ”vanliga” vägarna är stängda för papperslösa.  

Kuratorernas beskrivningar av arbetet med papperslösa innebär att finnas tillgänglig i 

vardagen, att skapa mening och ordning genom att lyssna, genom att ge samhällsinformation 

och förklara andra myndigheters beslut.  Arbetet innebär också att hänvisa vidare till ideella 

organisationer, något som beror på kuratorernas kontaktnät och tillgång till organisationer, att 

följa med på möten och att ta kontakter för den papperslösas räkning. Beskrivningarna av 

arbetet kan förstås som ett sätt att öka känslan av sammanhang (Antonovsky, 1991).   

Vad beskriver kuratorerna påverkar arbetet med papperslösa?  

Arbetet påverkas av kuratorernas (ofta) begränsade erfarenheter av arbete med papperslösa 

och behov av kunskap och kontakter. Kuratorerna uttrycker behov av kunskap och reflektion, 

vilket kan förstås med hjälp av Schöns (2003) teori om den reflekterande praktikern. 

Arbetet påverkas av organisatoriska förhållanden. Kuratorernas tjänster innebär dels 

formell frihet som kan vara en fördel i form av lättillgänglighet, och dels avsaknad av makt att 

fatta beslut som kan påverka roten till de papperslösas problem. Handlingsutrymmet kan 

förstås med hjälp av Lipsky (2010) och av Johanssons (2007) teori om hur strukturella 

dimensioner påverkar klientrelationen.   

Arbetet påverkas av upplevelsen av brist på stöd och intresse högre uppifrån i 

arbetsledningen. Detta kan förstås med hjälp av Johansson (2007) som menar att en 

myndighets agerande påverkas av de politiska vindarna. 

Arbetet påverkas av kuratorernas (olika) tolkningar av socialtjänstlagen, vilket tar sig 

uttryck i bilden av vad som är socialtjänstens, och i viss mån deras eget, uppdrag. Detta kan 

förstås med hjälp av Johanssons (2007) teori om intressekonflikter inom en organisation och 

Lipskys (2010) teori om handlingsutrymme. 
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Arbetet påverkas av att man blir personligt berörd i möten med papperslösa. Detta kan med 

Smiths (1987) teoretiska perspektiv, försvåra kuratorernas tillämpning av en rigid lagstiftning 

och att finna sig i andra myndigheters beslut. 

Diskussion 

Att arbeta med den här uppsatsen har varit både intressant och lärorikt men också stundvis 

förvirrande. Under arbetets gång har förstås frågor väckts, frågor som får utrymme att 

utvecklas här i diskussionen. Med studiens resultat i ryggen vill jag nu diskutera frågor om 

mänskliga rättigheter och socialarbetarens roll. Diskussionen är alltså av mer allmän karaktär, 

och handlar inte specifikt om kuratorerna som deltar i den här studien. 

I inledningen av uppsatsen ställdes frågan om vilka som ska få ta del av välfärdsstatens 

förmåner. Jag refererade till Khosravi (2006) som i den statliga utredningen Om välfärdens 

gränser och det villkorade medborgarskapet benämner papperslösa som anti-medborgare, 

som genom att inte vara medborgare saknar rättigheterna till sina mänskliga rättigheter. Detta 

kan förstås med bakgrund i det resonemang som förs av filosofen Agamben (2003, s. 194-

200) i texten Bortom mänskliga rättigheter, där han menar att villkoren för rättigheterna är 

födelse i en nation, ett medborgarskap. Uppfattning med treenigheten stat-nation-territorium, 

där människan är detsamma som medborgaren, menar dock Agamben (a.a.) idag utmanas av 

flyktingen och av den växande gruppen av papperslösa. Agamben (a.a.) skriver att flyktingen, 

som ”skulle förkroppsliga de mänskliga rättigheterna mer än någon annan” (a.a., s. 196) 

istället blev en symbol för de mänskliga rättigheternas kris.  

Den politiska teoretiker och filosofen Arendt (2003, s. 201-243) menar att människors 

mänskliga rättigheter inte har sitt ursprung i nationer, i historien eller i naturen. De mänskliga 

rättigheterna har sin grund i mänskligheten själv (a.a.). ”… rätten till rättigheter […] måste 

garanteras av mänskligheten själv” (Arendt, 2003, s. 238). Om rätten till rättigheter består i att 

vara människa, borde rimligtvis varje människa ha rätt att försvara sina och andras mänskliga 

rättigheter. På vilket sätt försvaras de papperslösas mänskliga rättigheter i Sverige? Två 

statliga utredningar har gjorts, angående papperslösas tillgång till vård (SOU 2011:48) och till 

skolgång (SOU 2010:5), som har lett till förslag på lagförändringar för att öka papperslösas 

tillgång till sina mänskliga rättigheter. Men hur kan det komma sig att jag har hört så lite av 

debatt kring papperslösas rätt till tillfredsställande levnadsstandard och barnets rätt till social 

trygghet? Och vems är uppdraget att väcka denna debatt? Det är en av de frågor som har 

väckts hos mig under uppsatsskrivandet. 
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De avslutande meningarna i analysen berörde frågan om de offentligt anställda 

socialarbetarnas roll att lyfta politiska frågor, eller policyfrågor. Om socialarbetaren påverkar 

politiken, kan det innebära ett hot mot den representativa demokratin. I regeringsformen står 

nämligen att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” (RF 1974:152 1 kap 1 §). Å andra 

sidan ska den offentliga makten enligt samma grundlag, bland annat ” trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet […]” (RF 1 kap 2 § 2 st) 

liksom ”verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället 

och för att barns rätt tas till vara” (RF 1 kap 2 § 4 st.). Kan inte dessa lagrum tala för de 

offentliganställdas skyldighet att påverka strukturella frågor för att leva upp till grundlagarna? 

Återigen målas en bild upp av ett tudelat uppdrag, en bild som har varit återkommande i 

uppsatsen. Utifrån detta tänker jag att offentligt anställdas möjlighet och förmåga till 

strukturell påverkan ligger i formulerandet och förståelsen av sitt uppdrag. När det handlar om 

socialtjänsten och papperslösa finns å ena sidan en kontrollerande funktion, och å andra sidan 

en servicegivande funktion. Både i den nationella kartläggningen av Björngren Cuadra & 

Staaf (kommande) och i denna kvalitativa studie visar resultaten på varierande uppfattningar 

om socialtjänstens uppdrag av kontroll eller service gentemot papperslösa. Jag tänker, utifrån 

erfarenheten från min studie, att de skilda uppfattningarna om socialtjänstens uppdrag kan 

uppfattas som en ambivalens som har att göra med okunskap, osäkerhet och brist på stöd från 

arbetsledningen. Jag ställer mig alltså frågan om okunskapen och osäkerheten i uppdraget kan 

vara ett hinder att driva frågan om de papperslösas rätt till tillfredställande levnadsstandard på 

politisk nivå.  

Är socialarbetare tystare idag? Det menade Lisa, som i resultatet uttryckte en önskan om 

en diskussion på högre nivå om de papperslösas situation och rättigheter. Hon hänvisar till 

1970-talet, då hon upplevde ett annat engagemang inom socialtjänsten, att det fördes en annan 

diskussion. Furman m.fl (2008) skriver i en kommentar i immigrationsdebatten i USA om 

lärdomar för socialarbetare i arbetet med papperslösa. Artikelförfattarna (a.a.) menar att vi 

behöver gå tillbaka till rötterna för det sociala arbetet, då socialarbetare försvarade och 

arbetade för rättigheter åt de allra svagaste grupperna. Idag finns en trend att det sociala 

arbetet har mer fokus på individers psykosociala hälsa än på social förändring, mänskliga 

rättigheter och rättvisa (a.a.), en trend som jag tänker går att uttyda i denna studies resultat. 

Artikelförfattarna sammanfattar: ”The lesson for the social workers is that the immigration 

debate offers an opportunity for modern social workers to once again fight for social reform 

as early social workers did in the past” (Furman, m.fl., 2008, s. 285).    
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Att skriva om socialarbetarens ”lärdomar” kan tyckas vara som att slå ner på sin egen 

blivande yrkeskår. Socialtjänsten kritiseras återkommande i media och socialarbetare har en 

ifrågasatt status som profession, vilket jag tänker kan leda till försiktighet och tystnad hos 

gruppen. Att arbeta med socialt arbete är svårt och mycket komplext. I den här uppsatsen har 

Smith (1987) bidragit med en teoretisk förståelse för det komplexa arbetet. Att tillämpa 

lagstiftning i det enskilda, vardagsnära fallet är per definition en svårighet. Detta 

konstaterande skulle kunna hjälpa socialarbetare att lägga ifrån sig den enskildas känsla av 

skuld och misslyckande. Kan ett konstaterande att arbetet är svårt, istället bli en gemensam 

drivkraft att lyfta viktiga frågor och på så sätt vinna tillbaka status för professionen? 

En återkommande synpunkt under arbetet med uppsatsen är behovet av samtal om arbetet 

med papperslösa, och samtal om papperslösas rättigheter. Bo förklarade vid intervjutillfället 

att han var helt öppen med hur han arbetar. Annars, menade han, fanns det risk att man själv 

blev ”gömd”. Kanske kan de yrkesetiska riktlinjerna (Akademikerförbundet SSR, 2011) vara 

en god grund för samtal och diskussion kring socialarbetarens roll och uppdrag när det 

handlar om papperslösa. Det sociala arbetet ska utgå från värden och normer som humanitet, 

solidaritet och mänskliga rättigheter (a.a.). Socialarbetare ska också uppmärksamma om det 

finns enskilda individer eller grupper som blir särskilt drabbade (a.a.). I de yrkesetiska 

riktlinjerna (a.a.) likställs dock en klient med medborgare, vilket i sig är intressant utifrån 

Agambens (2003, s. 194-200) resonemang om att flyktingen utmanar nationalstaten och 

Khosravis (2006) text om papperslösa som anti-medborgare. Hur långt ska humaniteten och 

solidaritet sträcka sig? Och måste man vara medborgare för att vara en särskilt drabbad 

grupp? Behovet av samtal har också lyfts i den tidigare forskningen. Björngren Cuadra & 

Staaf (kommande) visar på ett behov av övervägande av socialtjänstens ansvar för 

papperslösa. Karl-Trummer m.fl. (2009) menar att så länge var och en löser situationer genom 

olika strategier, finns inget behov av diskussion av policyfrågor. För att väcka diskussion, 

tänker jag att socialarbetare därför behöver vara öppna med de svårigheter man möter och de 

strategier man använder för att hjälpa papperslösa. Furman (2012) menar att det bör föras 

samtal på alla nivåer för att utveckla riktlinjer för arbetet med papperslösa. Annars, menar 

Furman (2012), sätts socialarbetarna och deras myndighet i en utsatt situation. Att lyfta frågan 

för diskussion om papperslösas rätt till sociala rättigheter är alltså ett sätt att bevara 

myndighetens legitimitet. 

”…rätten till rättigheter […] måste garanteras av mänskligheten själv”, menade Arendt.  I 

den här texten har jag diskuterat offentligt anställda socialarbetares möjligheter att ”garantera” 

de papperslösas rätt till mänskliga rättigheter. Vare sig det uppdraget ligger hos socialarbetare 
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eller ej, kan jag utifrån den här studiens resultat och utifrån tidigare forskning, visa på ett 

behov av att lyfta frågorna om papperslösas tillgång till sociala rättigheter. Det behövs samtal 

och diskussion, samtal som handlar om värdegrundfrågor, liksom om politiska, juridiska och 

etiska frågor. Är det dags för socialarbetarkåren att bjuda in till samtal? 

Förslag på vidare forskning 

Det finns flera teman som berörs i denna studie, men som inte har getts utrymme att utvecklas 

vidare. Ett sådant tema är att kuratorernas beskrivningar av papperslösa på familjecentralerna 

i stort sätt alltid är kvinnor. Hur man kan förstå det i ett genusperspektiv, och vilken påverkan 

den kvinnliga dominansen har för möjligheterna att få hjälp, vore en intressant forskning. Ett 

näraliggande tema är beskrivningarna av papperslösa kvinnor som resursstarka och kapabla, 

vilket skulle vara ett intressant tema att utveckla vidare. Ett annat tema har nämnts i 

metodkapitlet och handlar om likheterna mellan den här studiens fem informanter, i fråga om 

ålder, kön, utbildningsgrad och längden på arbetslivserfarenhet. Är det här en generell bild för 

kuratorer i preventivt arbete, och vad får det eventuellt för konsekvenser? Ytterligare ett tema 

som jag av utrymmesskäl har minskat i uppsatsen, är en utvecklad genomgång och diskussion 

om papperslösas rätt till sociala rättigheter. 

Utifrån studiens slutsatser föreslås mer forskning om socialtjänstens arbete med 

papperslösa. En forskningsfråga är de papperslösas upplevelse av kontakterna med 

familjecentraler, och att studera bakgrunden till varför man som papperslös söker hjälp hos en 

social myndighet. En annan fråga är vad tjänstemäns uppfattningar om socialtjänsten får för 

konsekvenser för de papperslösa. Det skulle även vara viktigt att fördjupa kunskaperna om 

variationerna mellan olika kommuners/socialtjänsters tolkning och tillämpning av 

lagstiftningen i arbetet med papperslösa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Välkommen att delta i en intervju om dina erfarenheter  
av att möta papperslösa! 

Om studien 

Intervjun med dig är en del av en c-uppsats i socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola. 

Studiens syfte är att öka kunskapen om kuratorers arbete med papperslösa på familjecentraler. Studien 

handlar både om att få kunskap om vad eventuell hjälp och stöd består i, och att få förståelse för kuratorers 

tankar och resonemang om arbetet. 

Metoden kommer att vara kvalitativa intervjuer med socialtjänstens kuratorer/familjebehandlare på 

familjecentraler.  

 

Hur kommer intervjun med dig att gå till? 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och utföras på en plats och tid som passar dig. Intervjun kommer att 

spelas in digitalt. Ditt deltagande i intervjun är helt frivillig. Du kan när som helst – innan, under eller efter 

intervjun – avbryta din medverkan.  

 

Känslig information? 

Jag önskar att du i intervjun ska kunna dela med dig av erfarenheter från ditt arbete och av dina reflektioner. 

Jag är medveten om att det på olika sätt kan röra sig om känslig information.  För att hantera detta kommer jag 

i uppsatsen att 

- inte uppge ditt namn  eller din kommun. Du kan inte identifieras för utomstående.  

- inte återge beskrivningar som identifierar enskilda papperslösa personer eller platsen de vistas.  

 

Hur kommer intervjun att användas? 

Jag kommer själv att transkribera intervjuerna. Det inspelade materialet och transkriberingen kommer att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Delar av materialet kommer att redovisas som citat i uppsatsen, då i 

anonymiserad form. Materialet kommer också att ligga till grund för analys och diskussion i uppsatsen. Jag 

planerar att göra cirka fem intervjuer. 

Den färdiga uppsatsen publiceras på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek och i databasen DIVA, vilket gör den 

tillgänglig för allmänheten på Internet.  

 

Tack att du vill medverka i studien! Dina erfarenheter och tankar är viktiga!  
 
Välkommen att höra av dig med frågor eller synpunkter!  
 
Med vänlig hälsning,  
Hanna Lundkvist, hanna.lundkvist@student.esh.se  
Handledare är Lupita Svensson, lupita.svensson@esh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

A) Bakgrundsinformation  

 Kön? Ålder? Utbildning? 
 Hur länge har du varit på den här arbetsplatsen?  

 Vad har du jobbat med innan, inom socialt arbete? 
 Ungefär hur många papperslösa har du mött i ditt jobb? 
 

B) Generalisering av de papperslösa personer du träffar 

 Åldrar? Kön? Etniskt ursprung?  
 Om de söker stöd och hjälp, om vadå? 
 

C) Beskriv ett enskilt fall som du har haft med papperslösa! Berätta!  

 Ex. på processfrågor: 
 Vilka? Hur fick ni kontakt? I vilket sammanhang? 
 Vad gjorde ni? Vad gjorde andra? Hur tänkte du? 

 Hur avslutades kontakten? 
 Var något problematiskt? Hur gjorde du då? Varför? 

 Vad väckte det här fallet för känslor hos dig? 

 Vad var unikt med det här fallet? Eller var det jämförbart? 

 Hur ser du på det så hände? Hur tänker du om det idag? 
 

D) Vad påverkar ditt arbete med papperslösa?  

 Organisationen? Ledning/chefer? Riktlinjer? 
 Kollegor? Reaktioner/åsikter hos kollegor?  
 Lagstiftning? Anmälningsskyldighet – har varit med om? 
 Samarbeten med andra myndigheter eller ideella organisationer? 

 

E) Det bästa/Det sämsta 

 Om du får drömma, vad är det bästa som kan hända för den här gruppen? Det 

 sämsta?  

 Det bästa att arbeta med papperslösa? Det svåraste?  
 

F) Tillägga något eget? 

 

 

  



59 

 

Bilaga 3 – Artikelsökning 

 Vid alla sökningar har “peer-reviewed” varit ikryssat, 

för att söka efter artiklar med hög tillförlitlighet. 
  

Sökord SocIndex: 

antal 

träffar  

 

Relevanta 

träffar 

Academic 

Search 

Premier: 

antal 

träffar 

Relevanta 

träffar  

(som inte 

redan 

redovisats 

efter 

sökning på 

SocIndex) 

LIBRIS: 

antal 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Undocumented 

migrant 

101  2 För brett 

sökbegrepp 

 130 0 

Illegal immigration     180  0 

UNDOCUMENTED 

immigrants + "social 

rights” 

5  1 (fick ej 

utrymme i 

uppsatsen) 

6  1 (fick ej 

utrymme i 

uppsatsen) 

3  0 

UNDOCUMENTED 

immigrants + "social 

work" 

 

34  

 

2 66  Inget nytt 1  0 

Irregular migrant + 

”social rights” 

1  0 22  1 (fick ej 

utrymme i 

uppsatsen) 

2  0 

Irregular migrant + 

”social work” 

14  0   1  0 

ILLEGAL aliens + 

social rights 

57  0   2  0 

ILLEGAL aliens + 

social work 

74  0   0   

CHILD welfare + 

undocumented   

  44  1 1 0 

SOCIAL work with 

youth + 

undocumented  

  21  1 2  0 

 

 
Sökord LIBRIS: 

antal träffar 

Relevanta 

träffar 

DiVA: antal 

träffar 

Relevanta träffar 

Familjecentral 48 3 13 2 

Papperslös För stort 

sökbegrepp 

 3 1 

Irreguljär migration 0  2 0 

Illegal invandring 85 2 2 1 

Papperslösa + socialtjänsten 0  0  

Papperslösa + socialt arbete 0  3 1 

Irreguljära immigranter + 

socialtjänsten 

0  1 1 

 
 


