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Sammandrag 

Människor som befinner sig i ett land utan nödvändiga tillstånd benämns ofta som 

papperslösa eller illegala invandrare. Människor i denna situation har endast ett fåtal 

rättigheter och i denna studie problematiseras mänskliga rättigheter och nationell 

lagstiftning som i dagsläget inte kan åtnjutas av dessa människor. Sedan den första juli 2013 

har barn som befinner sig utan nödvändiga tillstånd rätt till skolgång i Sverige och syftet 

med denna studie är att belysa om dessa utökade rättigheter kommer leda till ökade 

möjligheter för papperslösa. Socionomer och socialt arbete är en profession som hjälper 

människor i behov av samhälleliga insatser eller stöd. För att besvara frågeställningar om 

papperslösas situation utifrån mänskliga rättigheter, vilka möjligheter och risker denna 

lagändring kan medföra och vilken roll det allmänna skyddsnätet får gentemot dessa barn 

används kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet pekar på att lagändringen är ett 

steg som gynnar dessa barn men det finns ett stort behov av klarhet hur myndigheter ska 

hantera ärenden av denna sort. 

Nyckelord: Mänskliga rättigeter; barnets mänskliga rättigheter; papperslösa immigranter; 

barn till papperslösa immigranter; socialt arbete; juridik; diskriminering. 

Abstract 
The aim of this study is to describe how the amendment of the school law concerning 

undocumented children might lead to greater possibilities or risks for these children. The 

investigation is based on peer-reviewed literature related to undocumented immigrants, 

decelerations for human and children’s rights and qualitative semi-structured interviews 

with an organization which assists people in this situation. The data is analyzed with the 

method content analysis. The investigation shows, among other things, that the amendment 

may give these children advantage in their and the family’s life though there’s more social 

studies about the effects to give a picture of the outcome for people in this situation. 

Keywords: Human rights; children’s human rights; undocumented immigrants; children 

of undocumented immigrants; social work; jurisprudence; discrimination.  



4 

 

 
 
 
 
 

 “After the first and second world wars 
You’d think us Europeans couldn’t take it anymore 

But we built up and tore down the Berlin wall 
Only to build up a new and improved around our crumblin' Fort Europa 

This one was a bit tricky, not visible to the naked eye 
 

And if you was lucky 
You could slip through the cracks and the crevices tuckin' 
Your life under your arm, this way some people snuck in 

Only to become second class citizens 
Not listed in the system not existin’ in a sense 

Illegal immigrants 
The word left a bitter sin 

This place is cold and evil, I should have never went to 
 

Fort Europa 
My so called Eutopia” 

 

 

 

Ur: Looptroop ”Fort Europa”, 2005 
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1. Inledning 

Övergripande information om mänskliga rättigheter, barnets mänskliga rättigheter i skolan och dess 

konsekvenser för barn till papperslösa immigranter. 

1.1 Mänskliga rättigheter 

Förenta Nationerna (FN) kungjorde FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

(UDHR) år 1948 där länderna ska verka för att innehållet förverkligas i alla länder. 

Det stadgas bland annat att inga människor ska exkluderas eller missgynnas utifrån 

ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 

socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt (UDHR Art. 2). Mänskliga 

rättigheter är grundläggande privilegier som varje enskild är berättigad att hävda 

gentemot det allmänna och vilar på en folkrättslig grund. Innan andra världskriget 

gällde endast enskildas rättigheter inom den egna nationalstaten. Vid krigets slut 

kom människors rättigheter att verka över gränserna, mellanstatligt, via 

överrenskommelser länder emellan (Fisher, 2007).  

Den internationella konventionen om medborgliga och politiska rättigheter (ICCRP) 

trädde i kraft år 1976 och gäller envar som befinner sig på en konventionsstats 

territorium, eller inom deras jurisdiktion (Art. 2; Fisher, 2007) exempelvis att varje 

barn som föds har rätt till ett namn och medborgarskap (24 Art. 2 – 3 p.).  

Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ICESCR) bestämmer att rättigheterna inkluderar alla människor och konventionens 

rättigheter gradvis ska implementeras i staterna, särskiljt genom lagstiftning (Del 2, 2 

Art. 1 p.). Staterna ska exempelvis tillhandahålla obligatorisk och kostnadsfri 

grundskola för alla (Art. 13).  

Trots flertalet internationella konventioner och deklarationer kan mänskliga 

rättigheterna inte åtnjutas eller vara tillgängligt för alla (Khosravi, 2009). Många av 

FN:s medlemsländer har kritiserat Sverige för diskriminering mot asylsökande (DO, 

2010) då asylsökande hamnar mellan stolarna under tiden de tas i förvar av 

migrationsverket för utredning och/eller deportering. Ingen psykosocial vård eller 

behandling prioriteras, inte heller svenska språket lärs ut genom svenska för 
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invandrare (SFI). Efter år 2000 ökade både budgeten och deporteringen av migranter i 

Sverige där cirka 83, 000 människor deporterades fram till 2006 (Khosravi, 2009). 

Utlänningslagen (2005:716) stadgar att en utlänning som hålls i förvar ska behandlas 

humant och hans eller hennes värdighet ska respekteras (11 kap. 1 § UtL). Samtidigt 

framkommer det att rapporter om suicidala migranter som väntar på deportering 

blir placerade i polismyndighetens häktescell, vilket torde varken vara lämplig miljö 

eller åtgärd. Samtidigt stadgas att en person i förvar har rätt till hälso- och sjukvård 

enligt (11 kap. 5 § UtL). Vad som kan urskiljas är att stater inte direkt förvägrar 

grupper och individers mänskliga rättigheter utan istället formas strukturella 

förhållanden vilka indirekt exkluderar människor (Noll, 2010). FN:s Human Rights 

Council (MR-råd) viktigaste funktion är att granska länder som misstänkts för grova 

och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. MR-rådet kan genom kritik 

och rekommendationer medföra att högre instanser beslutar om sanktioner eller 

insatser (Fisher, 2007). 

1.1.1 Barnkonventionen 

FN antog Konventionen om barnets rättigheter (CRC), barnkonventionen, år 1989 som 193 

stater har skrivit under (Noll, 2010; Fisher, 2007). USA, Somalia och Sydsudan är 

länder som ännu inte ratificerat barnkonventionen (UNICEF, 2011). Sverige 

ratificerade barnkonventionen 1990 och ansåg då att innehållet överrensstämmer 

med Sveriges lagtext och praxis. På grund av barnkonventionens breda omfång 

måste varje stat bedöma lämpligheten, tolkningen och ur ett globalt förhållningssätt 

se grunder för lagstiftning inom staten (prop. 1989/90:107). När ett land skriver på en 

konvention utan att göra några lagändringar innebär detta att den nationella 

lagstiftningen bedöms uppfylla kraven av konventionen i fråga (Andersson, Ascher, 

Björnberg & Eastmond, 2010). Barnkonventionen stadgar bland annat att barnet har 

rätt till liv och utveckling. Länderna ska tillse att barnen skyddas från krig, våld och 

sjukdomar. Barn har rätten till en god barndom där trygghet, kärlek, mat, sjukvård, 

boende, fritid och gå i skola (Art. 6 CRC). Att barnets ska placeras i första rummet 
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och alla åtgärder ska vara för barnets bästa är nyckelord som genomsyrar innehållet i 

barnkonventionen (Fisher, 2007). 

Sverige har kritiserats av bland annat FN för brister i bejakandet av mänskliga 

rättigheter och skyddet för barn är bristfälligt (DN, 2011; MP, 2013). Exempelvis ska 

barn under 18 år ska enligt utlänningslagen vara i förvar högst sex dagar men detta 

har kränks flertalet gånger (Khosravi, 2009).  Redan år 1995 hade flertalet rapporter 

inkommit om handläggningen av utlänningsärenden i Sverige strider mot 

barnkonventionen (bet. 1995/96:SoU4). Sedan 1990, då barnkonventionen kom på 

den politiska agendan, har det framgått att utlänningslagstiftningen står i strid med 

barnkonventionens bestämmelse att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet 

(prop. 1989/90:107). Den 7 december 1995 beslutade riksdagen att barnkonventionen 

inte ska bli svensk lag (prop. 1996/97:25) utan en utredning bör bedrivas skyndsamt i 

frågan om inkorporeringen i svensk lag (bet. 1995/96:SoU4). Sedan år 1999 har det 

funnits en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige utifrån 

barnkonventionen men utvärdering visar att strategin saknar tydliga mål. En ny 

strategi föreslogs vilken bland annat ska genom lagstiftning effektivt främja och 

skydda barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). FN vill att Sverige ska lagstadga 

barnkonventionen (OHCHR, 2009) vilket exempelvis får konsekvensen att rätten till 

utbildning kommer säkerhetsställas alla barn som vistas i Sverige. Detta med grund 

att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter om barns rätt till 

utveckling (Bet. 2012/13:UbU12). 

1.2 Rätt till utbildning 

Artikel 26 i UDHR, Artikel 14 i ICESCR och Artikel 28 i CRC stadgar att var och en 

har rätt till utbildning. Sedan 1 juli 2013 har barn som vistas i landet utan tillstånd 

rätt till utbildning i samma utsträckning som de med svenskt medborgarskap (29 

kap. 2 § 5 p. Skollagen). Sverigedemokraterna (SD) var de enda som motsatte sig 

detta beslut eftersom de tror att det skapar fler problem än vad det löser, bland annat 

angående skolplikt (Bet 2012/13:UbU12). Denna lagändring beräknas kosta cirka 100 
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miljoner kronor per år men på grund av metodologiska svårigheter, faktiska 

omständigheter och ovisshet inför hur många barn som kommer nyttja detta så finns 

det behov av utvärdering av denna totalsumma (SOU 2010:5). Kommunala sektorn 

omsatte cirka 211 miljarder kronor år 2012 för skolan (Skolverket, 2013). 

Barnrättskommittén framhäver de gynnande effekterna ett barn får av skolan där 

innehållet i sig ska främja en värld byggd på jämställdhet, lika värda och respekt för 

andra (General Comments No.1, 2001).  

Regeringen har bedömt att barnkonventionen inte blir kränkt av att neka barn till 

papperslösa rätt till fritids, förskola eller liknande pedagogisk verksamhet. Detta 

beslut grundar sig bland annat på Statens Offentliga Utredning (SOU, 1997:116) som 

menar att staten endast ska tillgodose barnen ”grundläggande” behov (Bet. 

2012/13:UbU12). Förskolan fungerar både som avlastning för arbetslösa föräldrar 

samt att barnen får stimulans, gemenskap i grupp och gynnande aktiviteter (SOU 

1997:116). Socialförsäkringsutskottet yttrande menar att eftersom barnens föräldrar 

ändå inte har rätt att arbeta så motiveras det inte att barnen ska ha rätt till förskola, 

fritidshem och liknande verksamheter. Vidare så betonas administrationssvårigheter 

och rättigheten är inte försvarbart utifrån ett utbildningsperspektiv (Bet. 2012 

/13:UbU12). Detta uttalande är i strid mot Barnkonventionens 2 - 4 artikel då fokus 

inte längre läggs på barnet och barnets bästa. Artikel 22 i UDHR menar att hänsyn 

måste tas till varje stats organisation och resurser (Fisher, 2007) och barnens intresse 

måste vägas mot samhällets intressen (prop. 1996/97:25). Vidare så omfattas inte barn 

till papperslösa i skolan av skolplikt och således har kommunerna inget ansvar i att 

tillse att barnen vistas i skolan (bet. 2012/13:UbU12). Problematiken är således att 

bejaka barnets mänskliga rättigheter samtidigt bli förvägrade förmåner grundat i 

juridiska, politiska och strukturella beslut (Noll, 2010). 

1.2.1 Papperslösa barn i skolan 

Svenska Röda Korset uttryckte sin oro för papperslösa barn i skolan redan år 1989 

och belyste att lagändringar kommer vara nödvändiga för att leva upp till 

barnkonventionens krav för att polisen inte ska kunna verkställa ett beslut om 
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utvisning (prop. 1989/90:107). Idag finns fortfarande ingen lag som hindrar polisen 

att göra en handräckning på barn i skolan som ska avvisas eller utvisas. Däremot ska 

barnets bästa enligt barnkonventionen beaktas samt behovs-, proportionalitets- och 

hänsynsprincipen ska tillämpas vilket begränsar polisens handlingsutrymme något. 

Skolan ska vara en fredad plats som myndigheter inte använder sig av i kartläggning 

av personer som vistas i landet utan tillstånd. Kommande föreskrifter från 

Riskpolisstyrelsen om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut publiceras 

inom en snar framtid vilket regeringen kommer följa upp. Lagregleringar kan bli 

nödvändigt om de nya föreskrifterna hindrar barn till papperslösa att gå till skolan 

(Bet. 2012/13:UbU12). Lagändringen förväntas medföra gynnande utfall för barn till 

papperslösa såsom tillhörighet och förbereda sig inför vuxenlivet genom att inhämta 

kunskap som andra barn (SOU 2010:5). 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa om utökade rättigheter för barn till papperslösa 

immigranter också leder till ökade möjligheter för dessa barn och deras familjer med 

frågeställningarna: 

• Hur ser situationen ut för papperslösa utifrån mänskliga rättigheter? 

• Vilka risker och möjligheter för barn i en papperslös situation kan dessa 

utökade rättigheter medföra? 

• Vilken roll får det allmänna skyddsnätet gentemot dessa barn? 

Syftet och frågeställningarna besvaras genom kvalitativa intervjuer med en 

intresseorganisation Ingen Människa är Illegal. Data analyseras genom kontentanalys 

och relateras till tidigare forskning som är insamlat genom systematisk 

litteratursökning vilket sedan analyseras och diskuteras. 

1.4 Disposition 

Studien är disponerad i följande avsnitt: 

Inledningen ger information om mänskliga rättigheter, barnens mänskliga 

rättigheter, barn i skolan och syfte och frågeställningar. Tidigare forskning 
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presenteras för att placera uppsatsen i det vetenskapliga sammanhanget. Denna del 

består av forskning om papperslösa, inverkan av skola och utbildning, nationell och 

internationell jurisdiktion och intresseorganisationen Ingen Människa är Illegal 

(IMäI). Forskningsdesignen presenteras därefter för insamlandet av data, vilken 

urvalsgrupp. Här presenteras även begränsningar, tillförlitlighet, teori och 

forskningsetik. Genom tematisering delas resultatet upp delarna bakgrund, skola och 

utbildning, socialtjänstens roll och mänskliga rättigheter. Sista kapitlet analyseras 

resultatet i relation till syfte och frågeställningar med hjälp av tidigare forskning. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Syftet med att definiera begrepp är att visa hur studien kommer att använda 

begreppet och tydliggöras för att förstå vad som menas. Vidare är det endast av vikt 

att definiera begrepp om dessa skiljer sig från vedertagna förklaringar och författaren 

ämnar använda begreppet i annan förståelse (Dannefjord, 1999).  

Barn: Individer under arton (18) år och max tjugo (20) år. Detta för att kunna relatera 

till lagstiftning och samhälleliga diskussioner. En person under 18 år som lever i 

Sverige utan tillstånd har rätten att fullfölja sina studier om personen i fråga påbörjar 

sina studier innan fyllda 18 år. 

Papperslös: en person som befinner sig i landet utan nödvändiga tillstånd. Illegala 

invandrare är ett annat namn som tillämpas på människor i samma situation, detta 

problematiseras i texten. Används för att beskriva vad denna livssituation innebär i 

asylpolitik och mänskliga rättigheter. 

Utbildning: Former av kunskapsinsamling, här använt för att beskriva samhällets 

ansvar att tillhandahålla detta för barn. 

2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt är baserat på tidigare forskning om papperslösas situation i dagens 

samhälle. Det beror på att denna lagändring är så pass ny så att de sociala 

konsekvenserna ännu inte hunnit studerats av forskare. Avsnittet behandlar både 
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nationell och internationell forskning och lagstiftning samt presentation av en 

intresseorganisation vilken stödjer och hjälper människor i denna situation. 

2.1 Situationen för papperslösa 

2.1.1 Innebörd och omfattning 

En individ kan bli papperslös av flera anledningar; 1) genom ett avslag på 

asylansökan men stannar kvar i landet 2) boende- eller arbetstillståndet har 

expedierat 3) väljer att stanna efter att turistvisum har expedierat 3) passerat 

nationsgränsen på ett olagligt sätt exempelvis med falska dokument eller 4) genom 

denationalisering där staten har avsatt sig kontroll över ett område (Zorn, 2009). Det 

är av vikt att förstå att dessa barn inte är en homogen grupp. Det finns de som föds i 

landet där föräldrarna betecknas papperslösa, barn kan ha skickats till ett land av 

föräldrarna i hopp om att tjäna pengar eller ensamkommande som av olika 

anledningar tvingats fly sitt land. Kränkningar av barns mänskliga rättigheter går att 

urskilja i nästan alla Europeiska länder (PICUM, 2007). I dagsläget finns det inga 

exakta uppgifter om hur många som befinner sig i Sverige utan tillstånd. 

Uppskattningar ligger mellan 10,000 och 50, 000 vilket är mellan 0,1 – 0,5 % av 

befolkning. Varav cirka 2000 – 3000 stycken är barn under 18 år (Social Rapport, 

2010). I USA är antalet cirka tolv miljoner vilket är ungefär 4 % av befolkningen 

(Androff, 2012). Papperslös kommer från det franska ordet sans papier som hänvisas 

till avsaknad av identitetshandling. Illegala invandrare är ett annat begrepp för 

människor i samma situation men är samtidigt problematisk då migration kopplas 

till kriminalitet (Social Rapport, 2010).  

2.1.2 Papperslösa i Europa 

Det finns en paradox mellan demokrati och samtidigt att stänga gränser för 

flyktingar och asylsökande. Europa är för vissa en geografisk plats medan andra ser 

det som ett ideal, där upplysningen, filosofin, demokrati och mänskliga rättigheter 

frodats. Europa kan även ses som ekonomins plats för stora kapital och företag. 

Medborgarskap i Europeiska unionen med privilegier som att bosätta var som helst 
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inom medlemsländerna, rättighet att rösta både lokalt, nationellt och för europeiska 

parlamentet.  Genom Schengenavtalet och Dublinförordningen (se 2.3) skapas ”Fortet 

Europa” vilket stänger ute människor från länder utanför Europa. Ett medborgarskap 

medför en kollektiv identitet med privilegier med rättigheter och fördelar såsom rätt 

till sjukvård, boende och utbildning (Benhabib, 1999). Bortom den legala statusen är 

känslan av tillhörighet och att bli erkänd som medlem viktiga aspekrar (Glenn, 2011). 

Skillnaden mellan migrant och flykting har börjat tunnas ut eftersom det finns flera 

olika anledningar till att lämna sitt land exempelvis fattigdom eller religiös eller 

politiskt diskriminering. Detta blir problematiskt för flyktingar som inte omfattas av 

konventioner om migranters rättigheter (Mattila, 2000).  

För personer utanför Europeiska unionen finns möjligheten till skydd och/eller 

rättigheter genom Genèvekonventionen där flyktingar definieras som människor 

vilka är förföljda i sitt hemland pågrund av etnicitet, religion, nationalitet, social 

gruppering eller politisk åsikt. Även de mänskliga rättigheterna och ländernas egen 

lagstiftning ska skydda asylsökande människor. Papperslösa tillhör ingen av dessa 

grupper då de har ett fåtal eller inga rättigheter och blir ofta ekonomiskt 

exploaterade utan skydd från samhällets rättväsen eller polis (Bloch, 2010).  

Mänskliga rättigheter är underlägset i förhållande till exempelvis asylsökandes 

rättigheter, trots att dessa är universella med uppdrag om ansvar. I de fall där 

papperslösa har rättigheter så är de i praktiken ändock maktlösa på grund av deras 

situation då de kan bli utvisade eller avvisade (Bloch, 2010). Det ska dock inte 

förestås som att papperslösa inte omfattas av de internationella konventionerna 

eftersom artiklarna skyddar människor, ett starkt skydd återfinns i ICCPR och skydd 

mot diskriminering utifrån CERD, CRC och FN:s kvinnokonvention (CEDAW) 

(Mattila, 2000). Bristerna i bejakandet av mänskliga rättigheter kan problematiseras 

utifrån nationalstaternas kategorisering av ”människor” och ”medborgare”, 

gränskontroller vilka förhindrar flyktingar och arbetssökande, negligeringen av 

politiska, ekonomiska och historiska faktorer, mänskliga rättigheter omfattar inte 
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skydd mot avvisning och utvisning av papperslösa samt de skilda upplevelserna 

mellan brukarna och personal av asylprocessen (Zorn, 2009). 

2.1.3 Etnisk diskriminering 

Integrationspolitiken och problematik med migranter, illegala och legala, har 

prioriterats högt på den politiska agendan. Detta har paradoxalt nog medfört etnisk 

diskriminering och exklusion av människor med immigrantbakgrund och ökat 

motstånd till invandring (EUMC, 2003). Med andra ord, det sker en politisk 

andrafiering av människor med annan bakgrund än majoritetssamhället där 

mänskliga rättigheter kränks med hänvisning till ”anti-terror” och brottsbekämpning 

(Kamali, 2008). Andrafieringen av människor är betingat med etnicitet och attribut 

där hudfärgen är aktuell. Papperslösa i USA syftar främst på personer från Mexico 

eller Latinamerika, Européer hänvisas inte i samma utsträckning som ”de andra”. 

(Mukherjee, Molina & Adams, 2013). Kriminaliseringen av immigranter kan ses i 

USA med nya lagar om exempelvis falska identitetshandlingar, smuggling och 

polisens rätt att gripa människor med rimlig misstanke (reasonable suspicsion) att 

vistas i landet olagligt. De som talar spanska eller av någon anledning inte kan 

identifiera sig hamnar under misstanke utan att ett brott faktiskt ägt rum. Detta är en 

etnisk diskriminering där utseendet och språket spelar en avgörande roll (Mukherjee 

et al. 2013; Androff, 2012).  

Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete (REVA) ger svenska polisen utökade 

befogenheter för att påtagligt öka antalet verkställande beslut från migrationsverket 

(se nedan; 3.5). Migrationslagar producerar och reproducerar tanken om ”Vi” och 

”Dem” där illegala invandrare är ett potentiellt hot mot samhället. Vidare dras 

skiljelinjen av invandrare i stort som ”goda” och ”dåliga” invandrare. Det blir 

legitimt att ta in högutbildade i affärs, akademiskt eller medicinsk syfte medan 

människor i fattigdom, lågutbildade och från länder statuerade som potentiella hot 

mot rikets säkerhet löper större risk att bli nekade asyl (Bosworth, 2008).  

Riksdagen tog fram en handlingsplan år 2006 som fokuserade på skydd mot 

diskriminering, år 2009 slogs sju antidiskrimineringslagar ihop till en ny lag, 
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Diskrimineringslag (2008:567), vars portalparagraf stadgar förbud mot 

diskriminering på grund av individens etnicitet, kön, religion eller trosbekännelse, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och transsexuell identitet 

(Sydsvenskan, 2009; OHCHR, 2010).  

2.1.4 Nätverket Ingen Människa är Illegal (IMäI) 

IMäI arbetar praktiskt och politiskt med flyktingar och migranter genom 

manifestationer, opinionsbildning, föreläsningar och aktivt hjälper människor som 

lever i Sverige utan tillstånd. Organisatoriskt är IMäI platt och verkar utifrån olika så 

kallade ”lokalgrupper” i Sverige där enda kravet är att lokalgruppen ska stå bakom 

nätverkets plattform. Plattformen syftar i grund och botten på en värld utan 

geografiska gränser, nationalstaters makt och ett ojämlikt samhälle (IMäI, 2013).  

En av respondenterna beskriver IMäIs syfte och mål på följande sätt: 

”Nätverket IMÄI är idag rikstäckande och det finns många lokalgrupper vars arbete ser olika ut, men 

det vi alla står för gemensamt är att kämpa för en värld där alla har rätt att röra sig fritt. Där ingen 

människa ska tvingas stanna på en plats på grund av fattigdom eller krig. Att jorden och dess resurser 

tillhör alla människor. Bara för att du är född i Sverige har du inte mer rätt än någon annan att få leva 

i fred och med ekonomiskt välstånd. Jag vill även poängtera att jag föredrar termen ”människor i 

papperslös situation”, dels för att det inte finns någon homogen grupp av papperslösa, dels för att det 

inte är ett statiskt tillstånd, och risken finns att bli definierad, och definiera sig själv, som papperslös 

ytterligare ökar stigmat.” 

En annan medlem förklarar att IMäIs syfte är att de mänskliga rättigheterna ska 

åtnjutas av alla människor: 

” Syftet är även att påverka politiskt så att den målgruppen som kallas för "illegala" invandrare dels få 

bli "legala" det vill säga, få stanna, men också för att de ska få de grundläggande mänskliga 

rättigheterna tillgodosedda de har rätt till dessa rättigheter eftersom de är människor” 

Nätverket har fått flertalet medborgerliga pris, senaste var Stig Dagerman-priset 

detta år (2013) med motiveringen: 
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"Nätverket IMÄI pratar inte mycket. Istället handlar de i solidaritet med jagade människor som tvingas att gå under 

jorden därför att de sökt sig till ett drägligare liv på en annan plats – så som vi som befolkar denna jord har gjort sedan 

tidernas begynnelse"  

 (IMäI, 2013; SR, 2013). 

Nätverket Ingen Människa är Illegal har dykt upp i nyhetsflödet ett flertal gånger. 

Misstanke om luftfartsabotage (DN, 2008), manifestation mot REVA-projektet i 

Göteborg med 400 – 500 deltagare (ÖP, 2013) och protestaktion utanför riksdagshuset 

mot ett beslut att avvisa en man från Eritrea (SvD, 2008) är några exempel. Liknande 

aktivister och grupper i USA vilka hjälper papperslösa är ofta beroende av 

ekonomiska hjälpmedel från andra intressegrupper, privatpersoner och fonder. Detta 

medför att de måste undvika olagliga, tveksamma och riskfyllda aktiviteter för att 

bidragen ska fortsätta komma. Gränsen mellan USA och Mexico har aktivister 

placerat ut mat och vatten för att de 1851 döda mellan 2000 och 2009 ska minska 

(Cook, 2011). Antalet döda gränsen är en svårmätt data men det finns data på att 

mellan 1994 – 2009 har mellan 3000 till dryga 5000 dött (Androff, 2012). 

I en debattartikel på hemsidan för tidningen Aftonbladet (2013) diskuterades 

huruvida det är rätt att gömma papperslösa: 

” Kommentar från Karl-Gunnar  

Om en flykting har sökt asyl och prövats hela vägen så anser jag att det är fel att gömma dem och förhindra utvisning. De 

som befinner sig illegalt i Sverige är inte "papperslösa" utan de är illegala, de har nämligen papper på att de inte anses ha 

rätt att befinna sig här.”. 

” Kommentar från Edna  

Jag ser det som min egen skyldighet att hjälpa de jag kan. Hemlösa, papperslösa, flyktingar och de som av andra skäl behöver 

min hjälp. Mitt hem och mina resurser är till för andra än bara mig” (Aftonbladet, 2013). 

2.2 Risker och möjligheter för papperslösa barn 

2.2.1 Allmänna skyddsnät 

Papperslösas kontakt med socialtjänsten och sjukvård är knapp, där barnens vardag 

ofta präglas av utsatthet, oro, osäkerhet och psykisk ohälsa. Att försörja sig kan bestå 

av tiggeri, prostitution, svartarbete eller kriminalitet (Socialstyrelsen, 2010). En 

person som inte är medborgare i ett EU eller ESS-land och ska arbeta i Sverige måste 
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ha arbetstillstånd, därför har papperslösa ingen möjlighet försörjning. När barn till 

papperslösa immigranter far illa blir socialtjänsten inblandad genom andra 

myndigheter utifrån anmälningsplikten 14 kap. 1 § SoL (Social Rapport, 2010) men 

det saknas tydliga riktlinjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg (IFO) 

gällande arbetet med papperslösa (Socialstyrelsen, 2010). Försörjningsfrågor är 

vanligast förekommande för socialtjänsten i mötet med papperslösa. Det 

förekommer även ärenden av barn- och ungdomsfrågor, våld i nära relationer, 

familjerättsliga frågor samt en mindre andel missbruksärenden (Social Rapport, 

2010).  

Enligt socialarbetares etikkodex (NASW) ska socialarbetare försvara människor 

oavsett medborgerlig, legal eller illegal status (Androff, 2012). Socialarbetare kan 

uppleva svårigheter att hjälpa papperslösa barn och familjer då det finns få 

organisationer vilka är inriktade och hjälper människor i situation av papperslöshet. 

Detta hör ihop med att faktumet att utan ett personnummer skapas problematik vid 

åtkomst till skola, sjukvård och boende. Vidare kan barnavårdsutredningar skapa 

motsättningar som hjälpapparat med rädsla för deportering, ekonomiska problem, 

våld i hemmet, språkbarriärer och begränsad kunskap av kultur, samhälle och 

sociala rättigheter. Våld i hemmet kan upplevas som den största faktorn i 

motsättningar för barnavårdsutredningar där deportering kan bli en direkt 

konsekvens av kontakt med myndigheter (Kriz & Skivenes, 2012). 

 Uppgivenhetssymtom kan utlösas av familjedynamisk process, en reaktion på 

sammanbrott inom familjen efter traumatiska händelser och stress, föräldrarnas 

förmåga att inge hopp och trygghet. Symptom är nedsättning av barns olika 

funktionsförmågor kommunikation, motorik, nedsatt aptit och aktiviteter i dagliga 

livet (ADL). Eftersom papperslösa familjer ibland tvingas flytta kan vård från 

samhället komma att avbrytas eller ändra form till exempelvis hem för vård och 

boende (HVB-hem) och vidare ligger problematik att föräldrarna är rädda för att via 

socialtjänsten ska polis eller migrationsverket få kännedom om deras nuvarande 

bostad (Socialstyrelsen, 2013). 
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Socialarbetare spelar en viktig roll för social rättvisa och mänskliga rättigheter för 

migranter i arbetet, politiken samt ur ett makroperspektiv. I mötet med immigranter 

ska socialarbetaren visa empati, förstå bakgrund, ge adekvat hjälp vid eventuella 

trauman av kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att stå upp för och 

applicera NASW etikkodex, vara en aktiv del i samhällsdiskussioner och politiken 

skapa ett förändrat samhällsklimat på alla nivåer (Androff, 2012; Cleaveland, 2010). 

Socialarbetare bör skapa allians med andra organisationer för att identifiera personer 

i behov av hjälp eller stöd samt för att förbättra förtroende till socialtjänsten. Jobb är 

en viktig faktor för ekonomi och inflytande vilket därmed är ett område som 

socialtjänsten bör prioritera för immigranter (Cleaveland, 2010). 

2.2.2 Skola och utbildning 

Skolan gynnar en nödvändig social och kulturell integration för barnen. Skolor 

kräver ofta någon form av identifikation av eleverna vilket är problematiskt för 

papperslösa. Detta grundar sig i att statliga medel som ska delas ut efter antalet 

registrerade elever men även risken att skolorna inte tar emot papperslösa barn med 

hänvisning till att de just, saknar identifikationshandlingar (PICUM, 2007).  

Möjligheten för barn att delta i aktiviteter kan förebygga psykisk ohälsa som 

depression och uppgivenhet. Hemmiljön kan vara präglad av stress från riskfylld 

livssituation och psykosociala förhållanden. Samtidigt kan föräldrarna avlastas och 

lärare kan upptäcka symptom vilka kan ge anledning till stöd eller insats. Denna 

rättighet har således ökat riktningen att barnets bästa ska vara i fokus 

(Socialstyrelsen, 2013). Tvetydiga signaler sänds från samhället då å ena sidan bevilja 

rätten till utbildning samtidigt som antalet utvisningar öka. Detta skapar rädsla hos 

både barnen och föräldrarna, vilket kan få konsekvensen att barnen inte går till 

skolan. Att tvingas flytta runt i landet skapar oregelbundenhet i utbildningen för 

barnet. Den ekonomiska faktorn påverkar huruvida föräldrarna ställer sig bakom att 

barnet ska gå i skolan där extra kostnader kan förekomma av exempelvis transport 

(PICUM, 2007). Barnen i Sverige är dock garanterade fri skolskjuts (se exempelvis; 10 

kap. 32, 33 och 40 §§ SkolL).  
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Institutionell diskriminering förekommer i skolsystemet där exempelvis ett barn 

måste ha identifikationshandling för att få betygsintyg och språkbarriärer kan 

försvåra elevers utbildning (PICUM, 2007). Ytterligare kontroverser är rätten till 

ekonomiskt bidrag i och med att omfattas av gratis utbildning. Diskrimineringen blir 

tydlig i relation till högre utbildning som universitet eller högskola. I de fall ett 

papperslöst barn fullföljer sin utbildning fortsätter den strukturella diskrimineringen 

då de inte har rätt till att arbeta i landet, ta körkort eller rösta. Ett barn som fullföljer 

skolan kan ändock anses som en god ”medborgare” som kan bidra till samhället 

(Glenn, 2011). En utbildning främjar den psykiska hälsan hos barn och familjer, ökar 

chansen för arbete och högre lön. Utbildning och ekonomi medför även en viss social 

status i samhället vilket ger en känsla av makt (Belanger, 2001). 

2.2.3 Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete (REVA) 

Migrationsverket driver REVA och bistås ekonomiskt av Europeiska 

återvändandefonden. REVA är ett samarbete mellan Migrationsverket, Polisen och 

Kriminalvården som syftar till att effektivisera utvisnings- och avvisningsbeslut 

(Rikspolisstyrelsen, 2013). På begäran av regeringen (SOU 2003:25) tillsattes en 

utredning för att se över och utvärdera reglerna vid personkontroller. Där gavs 

exempel på hur polisen och migrationsverket ska verka för snabb informationsutbyte 

och tillsammans planera hur verkställighetsbeslutet ska gå till väga. Vidare så får en 

inre personkontroll göras om det finns misstanke att personen i fråga saknar laglig 

rätt att vistas i landet (SOU 2004:110). Antalet genomförda verkställighetsärenden för 

polisen har ökat från 4200 till 7000 stycken mellan åren 2008 och 2012 

(Rikspolisstyrelsen, 2013). Riksdagen justitiedepartement har i regleringsbrevet för år 

2013 gett Rikspolisstyrelsen, migrationsverket och kriminalvården uppdraget att 

”påtagligt öka antalet verkställda beslut” av avvisning och utvisning (Polisen, 2013). En 

statlig utredning visade rättssäkerhetsskäl och effektivitetsskäl måste utvisningarna 

och avvisningarna ske snabbare (SOU 2011:7).  
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Hur REVA utvecklades 

På grund av ökad migration under 2000-talet och antal personer utan nödvändiga 

dokument bidrog till sena handläggningsärenden i migrationsverket (SOU 2003:25). 

En polismyndighet betonade att en utvisning kan vara en traumatisk upplevelse för 

barnet. Utredningen föreslår dock att ett barn ska kunna tas i förvar om det finns risk 

att barnet i fråga håller sig undan (SOU 2003:25). Enligt 37 b barnkonventionen får 

inget barn godtyckligt eller olagligt berövas sin frihet. Bestämmelserna om avvisning 

och utvisning återfinns i Utlänningslagen 8 kap. och ger polisen rätt att verkställa 

utvisningen genom 12 kap. 14 § 3 st. samma lag. Justitieministern Beatrice Ask svar 

på en interpellation var att en förutsättning för demokrati är att lagar och regler inte 

står i konflikt ”med en human asylpolitik” och att utvisning och avvisning måste 

effektiviseras för en långsiktig och hållbar human asylpolitik. Samtidigt betonar hon 

att ambitionen är att livssituationen, främst för barn som lever i Sverige utan tillstånd 

ska förbättras men att detta inte förändrar utgångspunkten, att de vistas i landet utan 

tillstånd. Vidare menar Ask att personerna måste följa domstolens beslut om 

avvisning eller utvisning för att migrations- och asylpolitiken ska fungera (Protokoll 

2012/13:76) och UtlL stadgar att socialtjänsten på begäran ska lämna ut uppgifter om 

en utlännings personliga förhållande på begäran av migrationsverket eller 

polismyndighet för att verkställiga ett beslut (17 kap. 1 §). 

I Mukherjee et al. (2013) studie om papperslösa i USA fann de att människor 

skulle straffas olika beroende på deras utseende och om de vistas olagligt i landet. 

Vid ett brott skulle papperslös straffas hårdare, än hårdare om personen hade ett 

mexikanskt utseende. Vid fråga om behandling som straff spelade inte 

migrationsstatusen in utan endast hudfärgen som även avgör vilken 

nationalitetstillhörighet. Slutsatserna i studien är att hotet från ”andra” är större än 

hotet från ”illegala” immigranter samtidigt men att dessa ofta blir interagerade med 

varandra. 
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2.3 Jurisdiktion 

2.3.1 Internationella konventioner och förordningar 

Flertalet internationella konventioner bekräftar att rätt till utbildning är en 

fundamental rättighet Artikel 26 1 st. UDHR, Art. 28 (1), 29 (1) CRC ,Art. 13 (1)(2), 14 

ICESCR, Art. 5 ICERD och Art. 30 ICRMW berör barnens rätt till gratis grundskola. 

Även europeiska överrenskommelser som Art. 17 (2) ESC och Art. 14 ECHR stadgar 

att ingen ska bli nekad utbildning och staterna ska aktivt sträva efter att fullfölja 

detta. 

Dublinförordningen stagdar att en asylansökan endast kan prövas i ett europeiskt 

land (3 kap 1 §). Det vill säga att ett avslag i ett europeiskt land medför att personen i 

fråga inte kan söka asyl i ett annat medlemsland. Dublinförordningen har bland 

annat antagits för en gemensam europeisk asylpolitik vilket ska täcka ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa. Förordningen ska följa principer och rättigheter 

enligt Europeiska Unionens stadga om grundläggande rättigheterna. I ingressen står 

det ”Europas folk har mellan sig skapat en allt fastare sammanslutning och har 

beslutat att dela en fredlig framtid på grundval av gemensamma värden”(EUT, 

2010).  

2.3.2 Nationell lagstiftning 

Sedan den första juli 2013 har barn rätt till skolgång i enligt 28 kap. 2 § 5 p. Skollag 

(2010:800) som formuleras ”(…) Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag 

anses även den som inte är folkbokförd här men som (…) vistas här utan stöd av 

myndighetsbeslut eller författning”. Vidare i 3 § samma lag stadgas att barnet i fråga 

måste påbörja sina gymnasiala studier innan 18 års ålder. 

Alliansen och miljöpartiet har genom en ramöverrenskommelse om 

migrationspolitik bildat en parlamentarisk majoritet vilken möjliggör lagstadgande 

av reformer i asylpolitiken. Partierna stod även bakom förslaget om rätten till 

skolgång för papperslösa barn (Regeringskansliet, 2011). Lag (2013:407) om hälso- och 

sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd är en ny lag 
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som trädde i kraft den första juli 2013 som gör det möjligt för barn och vuxna att få 

hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande.  

Utlänningslagens (2005:716) utgångspunkt är att människor måste ha 

uppehållstillstånd för att stanna i Sverige länge än tre månader såtillvida de inte är 

medborgare i Europeiska Unionen då avtal för Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (ESS) gäller. 8 kap. UtL reglerar avvisning och utvisning och 7 § 

stadgar att Migrationsverket får utvisa en människa som saknar pass eller 

nödvändiga dokument för att vistas i Sverige. Däremot så har socialnämndens 

skyldighet att underrätta polisen enligt Utlänningsförordningen (2006:97) 7 kap. 1 § vid 

åtgärd om papperslösa upphävts (Socialstyrelsen, 2013a). 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller offentlig verksamhet och syftar till 

att skydda individers integritet genom att begränsa rätten att ta del av innehåll som 

riskerar att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § OSL).  

2.3.3 Socialtjänstlagen (SoL)  

I portalparagrafen till socialtjänstlagen (2001:453) är målet att på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och social trygghet, jämlikhet 

i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället samt i 1 kap. 2 § SoL ”Vid åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas” återfinns överrensstämmelser med FN:s 

konvention om barnets rättigheter. Kommunen har det yttersta ansvaret för de 

människor som vistas i kommunen och ska få det stöd och hjälp de behöver enligt 2 

kap 1 § SoL oavsett deras medborgerliga status. 5 kap. 1 – 3 §§ SoL behandlar 

särskilda bestämmelser för barn och unga. Socialnämnden ska verka för att barn 

växer upp under goda och trygga förhållanden. Insatser enligt SoL är frivilliga och 

vård av barn utan samtycke (1 kap. 3 § SoL) regleras i lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU).  

14 kap. 1 § 1 p. SoL stadgar att myndigheter vars verksamhet berör barn och 

ungdom är skyldiga vid kännedom eller tankar att ett barn far illa genast anmäla till 

socialnämnden. Ett barn som far illa i sin hemmiljö kan få vård utanför hemmet 
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enligt 6 kap. SoL antingen vård enligt SoL eller LVU. Däremot så bestämmer 21 a § 1 

st. LVU att barnet inte hindrar ett beslut om avvisning eller utvisning. 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § reglerar rätten till bistånd för personer som inte kan få 

sina behov tillgodosedda på annat sätt och innefattar personer som vistas i 

kommunen (2 kap. 1 §).  

3. Metodologi 

Forskningsdesign, datainsamlings- och analysmetod presenteras och argumenteras med stöd i litteratur. Vidare 

diskuteras forskningsetik och studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Forskningsdesignen är systematisk textanalys av lagtext, förordning och förarbeten 

till senaste förändringen i lagstiftningen om papperslösa barns rätt till skolgång. För 

att besvara frågeställningarna används kvalitativ semi-strukturerat intervjuschema (se 

3.5) med intressegruppen/informantgruppen Ingen Människa är Illegal (IMäI) i syfte 

att få en generell bild av papperslösa barns position och levnadsförhållanden i 

samhället. För att analysera resultatet används metoden kontentanalys (se 3.4). 

Epistemologi är läran om kunskap och med ett socialkonstruktivistiskt 

tillvägagångssätt har utgångspunkten att samhället är socialt konstruerat av 

människor och således finns möjlighet att förändra (Eliassi, 2010). Hermeneutik 

innebär att ”sanning” och ”fakta” är relativt och kan alltid tolkas i olika perspektiv. 

Därför är det av vikt att tydliggöra ur vilket perspektiv forskaren befinner sig i och 

att fakta presenterad är öppen för kritisk granskning. Detta kan ske genom att 

redovisa den tillgängliga forskningen och de tolkningarna av litteraturen. Vidare 

påverkas svaren av forskarens personliga förutsättningar vilket innebörden för 

resultaten kan diskuteras. Hermeneutiken innebär också att texten kan delas upp och 

integreras till en helhet där tolkningen av resultatet medför fler nyanser att analysera 

(Larsson, 2005). Detta presenteras vidare nedan under forskningsetik (3.4). 

Kvalitativ forskning innefattar oftast ett fåtal respondenter med mycket kunskap 

om ämnet och kan representera en grupp. Att använda sig av ett randomiserat urval 
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baserat på meningsfullheten (purposeful random sampling) ökar trovärdigheten genom 

att samtidigt som respondenterna är systematiskt slumpmässigt utvalda så är 

respondenterna trovärdiga. Nackdelen blir att generaliserbarheten uteblir. Det är av 

stor vikt att inse vilka begränsningar studien har och vikten att argumentera för 

valen av metodologi eftersom det påverkar resultatet (Patton, 1990).   

Grundad Teori (Grounded Theory) syftar till att generera en ny teori, inte utgå från 

existerande teorier från början av studien men kritiseras samtidigt då underliggande 

teorier påverkat författarens ingång i studien (Silverman, 2006). Med denna ansats 

sker en kritisk granskning av innehållet av insamlad data under hela arbetets 

varaktighet. Forskaren ska ständigt pröva materialet och sätta i relation till bland 

annat aspekter om representerbarhet, forskarens förutsättningar (se 3.6), uppföljning 

och återkoppling från respondenterna (Kvale, 2007). Teorier i ett vetenskapligt 

sammanhang diskuteras nedan (3.7). 

3.2 Avgränsning och urval 

Detta arbete avgränsar sig till intresseorganisationen IMäI. Fokus ligger främst på 

barn under 18 år i relation till skola och utbildning samt mänskliga rättigheter. 

Forskningsmetoden är induktiv där iakttagelser och intervjuer formar en kvalitativ 

resultatdel presenterad genom kontentanalys (se 3.4). Bakgrunden och 

analysmaterial är baserat på analytisk och kritisk läsning av relevant nationell och 

internationell jurisdiktion samt litteratur (se 3.3). Studien är 15 HP på 100% vilket är 

en begräsning av tid och således påverkar datainsamlingens förutsättningar. På 

grund av den livssituationen respondenterna befinner sig finns utmaningar 

exempelvis språkbarriärer, meningsfullheten för respondenterna och svårigheter att 

finna personer vilka vill ställa upp är ett par metodologiska utmaningar i denna 

studie. Validitet och reliabilitet diskuteras nedan (3.8). 

3.3 Litteratur 

Följande databaser bedömdes som relevanta och användes för att få fram material till 

studien: ERIC via ProQuest, PsycINFO via ProQuest, PsycARTICLES via ProQuest, 



26 

 

Sociological Abstracts via ProQuest samt Social Services Abstract via ProQuest. För 

att öka reliabiliteten och validiteten inkluderades endast peer-reviewed artiklar, 

vilket innebär att de blivit kritiskt granskade. Artiklarna skulle även vara skrivna på 

engelska samt finnas tillgängliga i fulltext via MIUN:s elektroniska databas. 

Inledningsvis söktes översikter och metaanalyser för att skapa en uppfattning om 

tidigare studier. Här gjordes även sökning på Svenska regeringens hemsida efter 

publikationer rörande papperslösa.  Vidare utfördes flera sökningar där lämpliga 

sökord testades i förhållande till de olika databaserna. Därefter utfördes flera 

sökningar, både breda och specifika, för att sedan söka i databaserna. Totalt 

genererade sökningarna i 53 antal valda studier, vilka sparades i MyResearch. Efter 

en relevansgallring via titel och abstract återstod 16 studier. Nästa gallring skedde 

genom mer ingående läsning av studierna i fulltext. Efter detta återstod 11 studier. 

Genom dessa 11 utvalda studier gjordes slutligen en citeringssökning i Social 

Sciences Citation Index (SSCI) och referenssökning. Detta genererade i två studier 

till. Inklusionskriterier: 

- Peer reviewed 

- Explicit om personer utan nödvändiga tillstånd att vistas i ett land 

- Explicit om mänskliga rättigheter 

- Implicit om socialarbetare och samhället som hjälpapparater 

Detaljerad sökhistorik presenteras i bilaga 1. 

3.4 Analysmetod 

Kvalitativ metod medför att ett fenomen kan gestaltas (Larsson, 2005). Denna studie 

använder sig av kontentanalys (content analysis) vilket innebär att analysen är skriven 

på flera nivåer och syftar till att öka objektivitet. Data från kvalitativ intervjumetod 

medför utmaningar för forskarens analys bland annat eftersom data kan tolkas på 

flera olika sätt med flera infallsvinklar. Vanligt förekommande i analysen av 

kvalitativ data är genom mönster, teman och kategorier sortera ut den information 

lämpad för studiens syfte och frågeställningar. Med denna metod är det möjligt att 
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fokusera antingen på uppenbara konsekvenser eller analysera utifrån en icke-

notorisk förståelse av resultaten (Eliassi, 2010).  

Resultatet kan beskrivas på och tolkas på olika sätt samt är beroende av 

forskarens subjektiva mening. Således kan data användas i flera ändamål med olika 

betydelser. Tematisering ger möjlighet att uttrycka centrala delar explicit eller implicit 

för forskaren utifrån beteendemönster som respondenterna tänker, känner eller visar 

(ibid.). Det är möjligt att ta ut väsentliga delar och stycken från intervjun och korta 

ned dem genom ett antal återkommande nyckelord, kallat abstraktion (Graneheim & 

Lundman, 2004). Värt att nämna är teman och kategorier kan medföra att resultatet 

blir förhastat och vedertagen, fokus kan flyttas från respondenternas svar till 

forskarens tolkning (Silverman, 2013). Resultatet bör presenteras med enkel och klar 

struktur med tydlig skiljelinje mellan central data och mindre central (Larsson, 2005).  

Kategorisering är en viktig del i kontentanalyser och innefattar att all relevant 

information i förhållandet till syftet ska inkluderas och kategoriseras, ofta med 

underkategorier.  Teman används därefter för att begripa underliggande aspekter av 

innehållet i kategorierna och deras underkategorier (ibid.). Teman är av stor vikt för 

kvalitativ forskning som samlar essensen av innehållet eller upplevelsen och följer en 

logisk analys av alla respondenters svar (DeSantis & Ugarriza, 2000). Teorier syftar till 

att systematisera och förklara verkligheten och göra detta på ett sådant sätt som 

avviker från en allmängiltig förklaring. Teorin ska bestämmas innan forskningen 

eftersom det är först då forskaren bestämmer vad av fenomenet som ska studeras 

(Dannefjord, 1999).  

Denna studie fokuserar främst på känslor rörande barn till papperslösa i skolan. 

Vidare hur respondenterna tänker om EU som konstitution utifrån bejakandet av 

mänskliga rättigheter. Teorin är således kategorisera faktorer genom Grounded 

Theory som påverkar barn närvaro eller icke-närvaro i skolan och förklara hur 

föräldrarna ställer sig till denna verklighet. Vidare hur känslan av EU som 

konstitution ställs i relation till mänskliga rättigheter. 
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3.5 Kvalitativ intervju 

Denna studie använder sig av semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att 

forskaren följer en mall vilken ger möjlighet till följdfrågor. Forskaren har i förväg 

planerat vilken grad av struktur intervjun har för att öka replikerbarheten (Rautalinko, 

2013).  Fördelen med denna metod är att alla respondenter får liknande frågor 

samtidigt som de ges möjligheten att ta in fler perspektiv utöver mallen av intervjun. 

Vidare fångas respondenternas upplevelse av omvärlden och livssituationen med 

utrymme att uttrycka känslor och tankar.  Forskaren kan därför rama in specifika 

situationer och händelser för att transkribera detta i analysen. Utformandet grundar 

sig på teman av centrala delar, i sin tur från empirisk data vilken denna studie fått 

fram. Detta är viktigt för att organisera vad frågorna ska innehålla för att besvara 

syfte och frågeställningar samt bli tydligare för forskaren att sortera egna tankar och 

förståelse av resultaten (Eliassis, 2010). Intervjuscheman återfinns i bilaga 3. 

Samtal som senare ska bedömas av utomstående kan medföra nervositet hos 

respondenterna, där ett vardagligt inledande samtal kan minska detta något. Även 

en genomgång av upplägget såsom tidaspekt, syfte, uppföljning samt 

konfidentialitet och anonymitet bör ske innan intervjun (Rautalinko, 2013). 

Nackdelen med avidentifiering och anonymitet är att svaren inte kan granskas och 

risken finns att resultatet blir generaliserat och vedertaget till individer i liknande 

livssituation. Konfidentialiteten syftar till att skydda respondenternas integritet och 

insyn (Hermerén, 2011). Avslutande bör frågor om respondenternas känsla av 

intervjun ställas för att få information om vilka tankar och känslor som samtalet 

medfört hos respondenten. Det är inte lämpligt att använda facktermer eller 

komplicerade ord eftersom det gör budskapet svårare att förstå. Genom att gruppera 

frågorna ges möjlighet att slutföra ett ämne innan övergång till nästa och ger en 

kronologisk, bestämd ordning (Rautalinko, 2013). Vid tveksamheter eller otydlig 

kommunikation ska intervjuaren försöka klarlägga budskapet i möjlig mån samt 

vara beredd på att frågorna kan medföra en eftertänksamhet vilken kan ändra svaren 

under samtalets gång (Eliassis, 2010).  
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3.5.1 Kvalitativ telefonintervju 

Användning av telefonintervjuer är kontroversiellt i kvalitativa studier. 

Telefonintervjuer används inte så ofta i kvalitativ forskning med hänvisning till att 

kvalitén blir sämre. Denna datainsamlingsmetod behöver inte medföra att innehållet 

blir sämre utan snarare tvärtom, bättre eller lika bra. Fördelar med denna metod är 

bland annat kostnadseffektiv, möjlighet att täckte större geografiskt område, enkelt 

att anteckna och ökar respondentens känsla av anonymitet och säkerhet. Exempel på 

nackdelar är distraktioner i respondentens miljö, signaler från kroppsspråk och 

intervjun blir kortare (Novic, 2008). I denna studie argumenteras att telefonintervju 

är lämpligast datainsamlingsmetod utifrån respondenternas livssituation av att vara 

svårlokaliserade, studiens begränsning av tid och omfattning samt ekonomiska 

faktorer.  

3.5.2 Respondenter 

Genom telefon- och mailkontakt kunde fyra stycken respondenter delta i studien. 

Spannet för medlem i IMäI varierade från tio år till två år. De har upplevt och 

bevittnad olika saker men känner sig dedikerade att fortsätta vara med och kämpa 

för de papperslösas rättigheter i samhället. Det var blandat män och kvinnor där 

åldern varierade mellan 21 – 29 år. Alla är bosatta i Sverige och har på ett eller annat 

sätt kommit i kontakt med papperslösa eller har närstående och vänner vilka 

befunnit sig i den situationen. 

3.6 Intervjufrågor 

Intervjun ska främja respondenterna att berätta om sin upplevelse av världen och sig 

själva. Intervjuaren ska presentera sig och förklara enkelt och tydligt vad denne 

ämnar veta från intervjupersonen. Innan intervjun börjar presenteras även bakgrund 

för området, syfte, hjälpmedel (exempelvis inspelning) och ge möjlighet till frågor. 

Frågorna ska vara tematiskt uppbyggda utifrån studiens teori och analys i relation 

till syfte och frågeställningar. Frågor kan börja med ”Vad”, ”Varför” och ”Hur” där 

de två förstnämnda bör vara besvarade innan frågan ”Hur” ställs. För att inte 
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intervjupersonen ska känna sig för granskad bör ”Varför”-frågor användas sparsamt 

men samtidigt ger sådana frågor forskaren underlag för analys. Att aktivt lyssna är 

lika viktigt som frågorna då forskaren kan uppmärksamma vad och hur en fråga 

besvaras vilket ger möjlighet till följdfrågor (Kvale, 2007). Tematiseringen för 

intervjun är Bakgrund, Skola och utbildning, Socialtjänst och Mänskliga rättigheter. 

Intervjufrågorna är utformade på svenska för respondenterna (se bilaga 3). Detta kan 

problematiseras eftersom det blir en förförståelse att 1) personen förstår och talar 

svenska och 2) svaren kan påverkas vid språkbarriärer. Intervjufrågorna är 

granskade och godkända av handledare. 

3.7 Forskningsetik 

Viktigt för studier är god etik där forskningens intresse av ny kunskap inom området 

ställs mot krav på skydd för respondenterna. Vidare kan tolkningen och resultatet 

påverka vissa grupper negativt vilket därför ska tas i beaktande (Larsson, 2005). 

Studier om sårbara grupper kan medföra både bra och dåliga effekter. Innehållet bör 

därför kontrolleras för att respondenterna inte påverkas negativt varken individuellt 

eller strukturellt genom exempelvis diskriminering och diskurser om minoriteter 

som utsatt grupp (Eliassis, 2010). Vidare tordes sanning vara en given aspekt i 

forskning men innefattar fler delar än bara lögn. Författaren ska bland annat inte 

förtiga noterade faktorer, inkludera irrelevant information eller att syftet har 

korrigerats utan redovisning (Larsson, 2005).  

 I forskning ska individen skyddas från skada och kränkning. Forskning ska 

innehålla syfte, metod, förutsättningar och utgångspunkter där data ska präglas av 

systematik och kritisk analys, även möjliga felkällor ska redovisas. Respondenterna 

ska i förväg vara informerade och ge ett skriftligt samtycke (Hermerén, 2011). Den 

kontext och miljö respondenterna befinner sig i påverkar svaren, även intervjuaren 

kan komma att påverka resultaten med faktorerna etnicitet, social grupp och 

utbildning. Svaren kan bli socialt strukturerade där innehållet har en grund i vad 

som är önskvärt eller det som inte bör sägas till intervjuaren. Forskarens etnicitet kan 
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således reproducera strukturella orättvisor, likaså kön, klass, utbildning, ålder, vara 

förälder och land kan spela in (Eliassis, 2010).  

Jag som skriver är född i Sverige, vit hy och ljust hår samt har inga barn och är 

förhållandevis ung. Frågorna är anpassade för att respondenterna inte ska lida men 

och de behöver inte uppge varför de eventuellt inte vill svara på en fråga. Ett 

informationsbrev (se bilaga 2) om studiens syfte, tillvägagångssätt och 

förhållningsregler skickas ut via e-post till respondenterna. I och med telefonintervju 

som metod får signaturer skrivas efter. Innehållet är granskat och godkänt av 

handledare. 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet är en studies trovärdighet där replikerbarhet är en viktig del som mäts. 

Huruvida respondenterna kommer ge liknande svar till en annan forskare och om 

transkriberingen och analyseringen av materialet kommer fram till liknande 

slutsatser. Validitet innebär i vilken grad slutsatser och argument går att försvara, 

med andra ord handlar det om har studien mätt det som var avsett att mäta. Vidare 

mäts metodens lämplighet i förhållande till syfte och frågeställningar. Det är därför 

av vikt att författaren under hela arbetet läser och skriver med ett kritiskt öga och 

försöker identifiera olika bias eller tydligt avgränsa det som är egna reflektioner eller 

påståenden (Kvale, 2007).  

Eftersom antalet respondenter i denna studie är förhållandevis få ska resultatet 

fungera som vägledande för vidare forskning där metodologin och litteraturen kan 

användas (se nedan 3.8.1). 

3.8.1 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att resultat kan användas på fler personer än endast de 

medverkande i studien. Utmaningarna är större i kvalitativa studier än kvantitativa 

studier vilka har generalisering som utgångspunkt. Det är av stor vikt för studiers 

meningsfullhet att resultatet till viss grad går att generalisera och applicera. För att 

göra det greppbart används data endast som exempel, inte generaliseringar. Däremot 
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kan den teorin vilken informationen grundas på generaliseras. Forskaren visar då att 

teorin går att generalisera men däremot inte om teorin är sann. Teorier ska inte 

kopieras av andra utan forskaren ska formulera teorier men naturligtvis finns ingen 

återhållsamhet att hämta inspiration och idéer från andra teorier (Dannefjord, 1999). 

Socialvetenskaplig forskning ser gärna att resultat kan generaliseras och 

appliceras som universella fenomen hos människan. Detta medför dock 

motsättningar i och med att socialkonstruktivistiska synsättet att världen är socialt 

konstruerad och fokus för generaliserbarheten bör istället ligga på huruvida 

intervjun tillvägagångssätt kan appliceras på liknande situationer. En analytisk 

generalisering syftar till vilken grad ett resultat kan fungera som vägledande i 

liknande situationer och individer där läsaren avgör detta istället för forskaren 

(Kvale, 2007). Studiens innehåll och tillvägagångssätt har varit i samråd med 

handledare under hela perioden. 

4. Resultat 

Här presenteras studiens resultat i tematisering baserat på uppsatsen syfte och frågeställningar. 

4.1 Papperslösas livssituation utifrån mänskliga rättigheter 

Respondenterna belyser samhällets negligering av människor i nöd. De menar att 

papperslösa är den mest utsatta gruppen i samhället och att det de gör är att kämpa 

för en förändring i samhället. En stor del av tiden går även till att hjälpa de 

människor där samhället är obefintligt. Respondenterna diskuterar om att mänskliga 

rättigheter ska vara tillgängliga för alla. Att det inte går att tillskriva olika värden på 

människor som sedan utnyttjas på bland annat arbetsmarknadens. De har alla 

bevittnat människor som lever i denna situation och fått ta del av deras 

livsberättelser. De har även funnits där som allt från lärare, psykolog, jurist, 

sjuksköterska och vän.  

”För att vi tror på en värld utan nationsgränser. Vi anser att alla som befinner sig i Sverige och vill 

stanna kvar här ska få uppehållstillstånd. Personligen står mitt engagemang för mänskliga rättigheter. 

Att få leva sitt liv i frihet anser jag att varje människa, oavsett ursprung, har rätt till.” 
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”Det behövs arbete för dessa människors rätigheter eftersom de själva inte heller kan kräva dem 

eftersom de riskerar att gripas. Papperslösa skiljer sig från alla andra diskriminerade grupper. De 

vågar inte demonstrera, skriva i tidningar eller kräva sina rättigheter hos myndigheter och liknande, 

då kommer vi in i bilden och kan stödja dem med detta” 

”Vi [IMäI] ser en global värld där nationsgränser sägs upplösas, samtidigt hårdnar gränserna, 

framförallt runt Europa, och antalet i papperslös situation ökar världen över. Vi vill kunna stötta 

dessa människor i Sverige. Att vara papperslös innebär att inte få ta del av de medborgerliga 

rättigheterna. Ingen rätt till ekonomiskt eller juridiskt stöd, du existerar inte, vilket betyder att du 

utlämnas till en oerhört svår situation, där inte ens välfärdssystemet i Sverige kan skydda dig. Vårt 

arbete är framförallt praktiskt och vi har få ekonomiska resurser. Då vi hela tiden rör oss i utkanten av 

ett system, behöver arbetet vara oerhört kreativt, då vi hela tiden måste skapa lösningar som inte 

existerar inom systemets gränser. Ingen människa ska behöva leva under dessa omständigheter, och 

framförallt inte barn, endast för att stater vill skydda sin egen ekonomiska trygghet, som till stor del 

bygger på dess utnyttjande av andra stater i svårare ekonomisk situation. Att se kopplingen mellan att 

ekonomiskt starkare länder är det på grund av ett utsugande av andras resurser är enligt mig 

grundläggande i arbetet med människor i papperslös situation.” 

Det finns flertalet deklarationer och konventioner för mänskliga rättigheter om 

jämlikhet, social rättvisa och icke-diskriminering vilket respondenterna menar inte 

existerar i praktiken för papperslösa där nyckeln är medborgarskap. 

”Behandlingen av denna grupp visar direkt på hur konventioner om mänskliga rättigheter 

inte efterlevs. Det är det kanske mest tydliga exemplet på att människor inte behandlas lika. 

Som nämnts tidigare borde barnkonventionen tillämpas i första hand, prioriterad över staters 

lagar. Jag skulle vilja säga att mänskliga rättigheter inte existerar, utan det handlar endast om 

medborgerliga rättigheter. Är du medborgare i ett land har du rättigheter om inte står du 

utanför systemet och dina rättigheter kränks dagligen.”  

Överrenskommelser inom Europeiska Unionen med bland annat Schengenavtalet 

och Dublinförordningen väcker känslor hos respondenterna som belyser rasism, 

kolonialism och postkolonialism. Detta leder till stängda gränser vilket i sin tur 

tvingar människor till att riskera sitt liv i sökandet för bättre levnadsvillkor. 

”Den europeiska asylpolitiken präglas av en stark dubbelmoralitet. Den präglas fortfarande av 

postkoloniala strukturer som legitimerar rasism och västs överordning över resten av världen. Å ena 
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sidan vill den visa sitt ansikte utåt som en enhet som respekterar mänskliga rättigheter och strävar 

efter demokrati och fred, men å andra sidan sätter allt starkare och tjockare gränser kring Europa. 

Denna gräns är olika tjock beroende av vem det är som ska passera den. Den är tjockare för de som 

redan är resursfattiga och som har en viss etnisk bakgrund med tunnare för andra exempelvis 

amerikaner” 

”Jag tycker att det bygger på rasistiska och ’klassistiska’ föreställningar om de som inte är från så 

kallade väst.. föreställningar om att de är underordnade och med deras existens i det civiliserade 

Europa så riskerar Europa att gå bakåt och infekteras av de andras barbarism. Dessa föreställningar är 

ärvda från historien som är präglad av kolonialism och rasism” 

”Det är en skrämmande, varför ska det ens finnas en sådan? Europa är enligt mig dels resultat av den 

koloniala och rasbiologiska historien, men också av den sentida och nutida politiken i Europa som inte 

lyckats att tvätta ifrån sig historiens koloniala och rasistiska strukturer och genomsyras av dem.” 

”Precis som det förs en debatt om att alla kommuner borde ta ansvar för att ta emot flyktingar i 

Sverige kan detta överföras på Europa, där alla stater borde ta ett ansvar att ta emot flyktingar. I och 

med Dublinförordningen blir belastningen större på de länder som ligger närmre gränsen till Asien 

och Afrika. Trots att Sverige nu säger att Syriska flyktingar ska få uppehållstillstånd är det många som 

aldrig kommer hit då flyktvägarna är osäkra och beroende av smugglare. Många dör, eller fastnar i 

exempelvis Turkiet och Grekland och blir istället papperslösa. Dessutom är flykten i sig ett oerhört 

lidande för många, där mänskliga rättigheter återigen bryts på alla möjliga sätt. Det krävs att de 

europeiska länderna samarbetar, och sätter stopp för denna oerhörda kränkning och livshotande fara 

för så många människor.” 

4.1 Möjligheter och risker med lagändringen 

I och med ändringar i skollagen från den första juli 2013 så får barn som vistas i 

landet utan nödvändiga tillstånd rätt till skolgång. Respondenterna anser att detta är 

ett steg i rätt riktning. Alla barn ska ha rätt till skolgång så detta medför ett ansvar 

från samhällets sida att följa lagändringen. Det är långt ifrån fullbordat och anses 

något ogenomtänkt och skenheligt eftersom grundidén om utvisning kvarstår.  

”Jag tycker att det är en självklarhet och att det var på tiden att detta kom. Bättre sent än aldrig... men 

det är långt kvar. Det är rättigheter som ges till alla barn mellan 3 och 18 år och eftersom Sverige 

ratificerat barnkonventionen anser jag att det inte är mer än rätt.” 
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”Detta är en lagändring i en positiv riktning tycker jag. Alla barn ska ha rätt till utbildning oavsett. 

Men denna lagändring verkar finare på papper än i verkligheten. Andra lagar kan komma emellan...” 

”Jag tycker att det är jättebra att denna lag existerar. När det tidigare var en rättighet och inte en lag 

kunde skolor själva bestämma om de ville ta emot dessa barn eller inte. Och på grund av osäkerhet 

och ekonomi kunde många säga nej. Med en lag tvingas skolor ta emot barnen.” 

”Staten visar en stark dubbelmoralitet. Å ena sidan ger rättigheter och å andra sidan har man på 

senare tid gjort det svårare för papperslösa att finnas till i och med reva och sånt.” 

Hur denna lagändring kan komma att påverka barnen och familjen är varierade. 

Det är av vikt att betona att papperslösa inte är en homogen grupp. De flesta 

respondenterna tog upp praktiska svårigheter såsom namn, personnummer, bostad 

och föräldramöten i samband med skola medan en betonade att oavsett vad lagen 

säger så är det resultatet som räknas och där finns fortfarande motsättningar. Även 

belyses fördelarna för barnet i form av läsa, skriva och socialisera med andra barn. 

Respondenter har bevittnat barn som lever isolerade och att barnen inte integreras. 

”Barnet integreras i det svenska samhället. Det finns en stor risk med att barn som lever som 

papperslösa isoleras. Barnet lär sig det svenska språket och kan kommunicera på många sätt. Vad som 

blir lite knepigt är att barnets språkkunskaper utvecklas betydligt fortare än föräldrarnas. 

Lagändringen ger barnen större rättigheter men eftersom hela familjen inte omfattas av lagen blir det 

svårt. Föräldrar har fortfarande svårt för att ta sig in i samhället och risken är att följderna blir att 

barnet får ta ett mycket stort ansvar för den övriga familjen.” 

”Jag vet några papperslösa som trots lagändringen fortfarande fruktar att skicka sina barn till skolan. 

Lagen saknar praktiska riktlinjer för skolorna om hur de ska gå till väga och göra så hur blir det om 

ens barn hamnar i problem i skolan med andra barn? Jag skulle aldrig våga skicka mitt barn till skolan 

om jag var papperslös!” 

”Bara för att människorna är papperslösa betyder det inte att deras liv har stannat. Så deras utbildning 

måste upprätthållas. De är fortfarande människor och ska inte hamna efter i utbildningen. Utbildning 

och skola har en viktig funktion för barnens hälsa och sociala situation där kan de möta andra barn 

och få vara barn och erhålla kunskap som är grundläggande rättighet” 

”Alla barn ska ha rätt till utbildning. För att kunna ta sig fram i dagens värld, för att kunna få ett 

arbete, är det av stor vikt att kunna läsa och skriva, samt införskaffa kunskap. Samtidigt får dessa barn 
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som många gånger kan leva väldigt isolerade en chans att träffa andra barn och skapa ett socialt 

nätverk. Det finns många exempel med utvisningshotade barn och ungdomar där deras klasskamrater 

tar upp striden för att de ska få stanna. Detta visar på en vacker och mänsklig kraft av solidaritet. För 

många familjer som flytt till Sverige är det just på grund av att deras barn ska få en bättre framtid, ska 

få möjlighet till utbildning och ett välavlönat arbete.” 

Utbildning och skola anses vara viktig för både barnen och familjen. Även här 

betonades de mänskliga rättigheterna som grund samt att i en redan osäker och 

utsatt situation kunna känna att ens liv ändå utvecklas. En respondent var tydlig 

med att markera att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, oavsett 

medborgarskap. En respondent belyste avsaknaden av riktlinjer i skolan för att 

hantera eventuella problem för barnet. 

”Utbildning är en mänsklig rättighet och står både i de allmänna mänskliga rättigheterna och även i 

barnkonventionen. Därför har papperslösa immigranters barn samma rätt som alla andra barn. 

Barnkonventionen gör ingen skillnad på olika barn. Vi vet att utbildning är mycket viktig för ens 

framtida karriär. Vi vet att man behöver utbildning för de flesta yrken” 

”Jag skulle säga att skola och barnomsorg för alla barn, oavsett om de är papperslösa eller inte, spelar 

stor roll. Alla barn har rätt till hälsa och utveckling. För papperslösa, och alla migranter, anser jag det 

extra viktigt då mycket visar på att skolan är otroligt viktig för barns utveckling. Att så tidigt som 

möjligt få ta del i samhället, lära sig språket etc. ger bättre förutsättningar för att lyckas senare i livet. 

Jag tänker även aspekten som jag var inne på i tidigare fråga, att papperslösa lever väldigt isolerat. 

Möjligheten för ett barn att ta sig utanför hemmet och träffa andra barn och vuxna tror jag också är 

väldigt viktig” 

”Det finns dock fortfarande stora risker med att barnen går i skolan. Utan att veta något mer ingående 

finns en känsla av att skolor och andra myndigheter fortfarande inte riktigt vet vilka riktlinjer de ska 

hålla sig till. Vad händer om det uppstår bråk? Om ett barn skadas? Kan polisen kopplas in? Familjen 

lever under ständigt hot om att bli utvisade, vilket medför misstänksamhet och skräck. Vem kan man 

lita på? Det är av yttersta vikt att det finns tydliga riktlinjer kring hur skolan ska hantera situationer 

som uppstår. Möjligheterna är självklart att barnen får en utbildning och förhoppningsvis har lättare 

att få stanna i Sverige samt att deras tillvaro blir mer normaliserad. Många familjer lever som i stand-

by, i en ständig väntan på uppehållstillstånd där det ibland känns meningslöst att försöka etablera sig 

i samhället. Det är framförallt viktigt för barnen att få känna att de har ett liv och en vardag. Vissa är 
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papperslösa i många år, och många barn är födda i Sverige, och dessa år är hela deras liv. Självklart 

ska de ha samma rättigheter som andra barn!” 

”Givetvis ökar riskerna för att familjen hittas. Det är som papperslös väldigt svårt att lita på någon och 

veta vem man ska lita på. Nu är jag inte helt insatt i skolans anmälningsplikt och registrering etc. men 

jag tror att det finns vissa lagar/riktlinjer som står emot varandra. Hur ser riskerna ut för att barnet blir 

hämtat av polisen i skolan. Även om inte polisens riktlinjer ser ut så antar jag att det ändå finns en 

större risk med att bli hittad ju större plats papperslösa får i samhället.” 

4.2 Det allmänna skyddsnätets roll gentemot barn i en papperslös 

situation 

Enligt socialtjänstlagen ska verksamheter med barn anmälas till socialtjänsten om de 

misstänker att ett barn far illa. Att leva som papperslös är påfrestande samt att det är 

oroligt med en ständig rädsla för myndigheter och samhället. Detta leder till att vissa 

väljer att inte kontakta samhällets skyddsnät vid behov och inte åtnjuta den nya 

rätten för sitt barn i skolan. Barn till papperslösa kan fara illa, av olika anledningar, 

och då samhället inte finns där för dem skapar det motsättningar. 

”Man är på sin vakt som papperslös och är rädd för att bli gripen. För man får ju inte vara här. Man 

får inte existera. Så därför blir socialtjänsten som egentligen ska vara en myndighet för att fånga upp 

de utsatta i sitt skyddsnät, bara en myndighet i mängden då den inte heller kan skydda de 

papperslösa från deras grundläggande problem: nämligen rädsla för att bli deporterad. Många 

papperslösa vågar inte söka skydd hos socialtjänsten.” 

”Det är skitsnack att socialtjänsten kan skydda alla barn. Den skyddar bara de barn som har papper. 

Så det är en myt att den kan skydda alla barn som far illa.” 

För att undvika scenariot om en utvisning på grund av att myndigheter har blivit 

tillkopplade via skolan finns det olika tankar hos respondenterna. En mer 

omfattande förändring skulle kunna öka skyddet än mer genom exempelvis 

lagstadgad barnkonvention med barnets bästa i fokus. Skolan och andra platser ska 

vara skyddat från polis. Det diskuteras om de etiska dilemman medlemmarna i 

nätverket ställs inför i mötet med papperslösa. I och med att de fungerar som ett 

”socialkontor” blir det deras uppgift att hantera allt från ekonomi till 
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familjerelaterade händelser. Det som egentligen är socialtjänstens område. Risken att 

anmäla om exempelvis ett barn far illa kan riskera att utvisning av familjen och 

barnet kan då riskera att fara än mer illa. En respondent uttryckte sig att klassas som 

barn är en omständighet som inte ska medföra utvisning. 

”Platser som arbetar med barn ska vara frizoner för polisen: alltså ska polisen inte kunna använda 

dem för att deportera papperslösa” 

”Staten måste satsa mycket mer resurser för att göra detta möjligt. Så mitt förslag är att samla experter 

inom olika fält socionomer, jurister, psykologer och även papperslösa själva och olika organ som 

jobbat med papperslösa för att tillsammans komma till praktiska förslag om både lagändringar med 

också riktlinjer för att barnkonventionen ska gälla alla barn och inte exkludera de papperslösa. För att 

socialtjänsten ska kunna skydda de barn som far illa” 

”Jag tycker att polisen i dessa fall aldrig borde få använda information i syfte att utvisa. Om det 

handlar om barnets bästa, ska detta vara i fokus. Inte att utvisa familjen. Tills detta kan säkras borde 

det finnas andra instanser, vilket det finns på vissa håll, exempelvis Rosengrenska Stiftelsen, där 

polisen inte går in. Barnkonventionen borde tillämpas praktiskt i dessa fall, och egentligen i alla fall 

rörande barn. Jag har hört rykten om att det i Malmö pratas om att kunna implementera 

barnkonventionen tillsammans med socialtjänstlagen för att kunna ge stöd till papperslösa barn inom 

socialtjänsten.” 

”Men här ser vi hur skyddsnätet för barnen direkt brister. Om barn går i skola eller dagis finns en 

större möjlighet att upptäcka att barnet far illa. Barn som tidigare inte haft denna möjlighet, och som 

farit illa exempelvis i hemmet, har stått helt utan skydd. Detta är dock fallet fortfarande, och dessa 

barn är oerhört utsatta om en sådan situation uppstår. Om jag som medlem i nätverket ser att ett barn 

far illa i en papperslös familj, vet jag att jag inte gärna skulle vilja anmäla detta på grund av 

utvisningshotet. Detta är ett stort problem, och det är alltid barnen som blir de lidande.” 

”Dessutom är det mycket ironiskt för att av mina erfarenheter med arbete med papperslösa de senaste 

tio åren så kan jag säga att de absolut flesta av de barnen jag har träffat far illa! Inte bara för att de är 

papperslösa utan andra saker men inte en enda har jag vågat anmäla. För jag har ändå tänkt att hellre 

detta än att deras föräldrar blir satta i ett fängelse i ett diktaturland eller att de skickas tillbaka och 

kanske hamnar på gatan eller sådant. så jag har helt enkelt valt mellan pest eller kolera” 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Utökade rättigheter 

De utökade rättigheterna för barn till papperslösas rätt till skolgång är ett steg i rätt 

riktning men lagen är i behov av utvärdering och avsaknaden av riktlinjer för 

myndigheter som socialtjänst, migrationsverk, skolverket och polisväsendet är 

oroväckande. Barn i en papperslös situation riskerar att bli exponerade och familjen 

kan således bli verkställda beslut om avvisning. Flertalet fördelar med denna 

lagändring går att urskiljas där barnet inte förvägras rätten till utbildning. Även 

barnets sociala utveckling gynnar barnet. Vi lever i en värld av ständig förändring på 

alla nivåer. Ett paradigmskifte är ett måste för att hantera denna typ av social 

utsatthet.  

Denna grupp måste belysas i socionomutbildningar till en större utsträckning 

eftersom det är en grupp som troligtvis många blivande socionomer kommer att 

ställas inför. Hur ska de agera? Kommer de se en människa i nöd eller en människa 

som inte har rätt till hjälp och stöd? Både och? Och hur gör en själv då? Den rådande 

situationen är osäker och riskfylld och socionomer som arbetsgrupp måste se över 

dessa risker och möjligheter med att barn i en papperslös situation väljer att gå i 

skolan. Det är inte i min mening försvarbart från socialt arbete att neka människor 

rätt till hjälp och stöd. Inte för att negligera det system som försvårar detta utifrån 

ekonomiska faktorer men likväl kan denna grupp inte längre försvinna i periferin.  

5.2 Mänskliga rättigheter och strukturell diskriminering 

Vad som kan urskiljas är som tidigare nämnt att de allmänna mänskliga 

rättigheterna inte kan åtnjutas av alla individer. Det finns kontradiktoriskt sätt att se 

på skollagens ändring. Å ena sidan ger det en möjlighet för både papperslösa barn 

och familjer att utvecklas och få in en fot i samhället, visa att de faktiskt finns. Å 

andra sidan så ger det fler tillvägagångssätt för REVA att verkställa beslut som 

avvisning. De hålls kvar i ett mellanting av att existera men samtidigt stå helt utanför 

samhället. Det är inte försvarbart att rätten till skolgång för barn till papperslösa inte 
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genererar ett betygsintyg eftersom de ändå inte har laglig rätt att arbeta i Sverige. 

Detta förekommer även i USA där polis har rätt att stoppa någon på grund av 

”rimlig misstanke” enligt Mukherjee et al. (2013) och Androff (2012). Även Glenn 

(2011) tar även upp att även om en papperslös fullföljer en utbildning genererar det 

inte till rättigheter som rösträtt, körkort eller arbete. Realiteten är att lagstiftningen 

hamnar i ett dilemma där den kan skada minst lika mycket som den syftar till att 

hjälpa, något som PICUM (2007) och en ovan nämnd respondent även tryckt på. 

Vidare finns inte några tydliga riktlinjer för hur skolor ska förhålla sig till dessa barn 

i skolan vilket är problematiskt i min mening. Samtidigt har regeringen har beslutat 

om att öka antalet verkställda utvisnings- och avvisningsbeslut. Det finns fortfarande 

tveksamheter för papperslösa att åtnjuta denna rättighet eftersom deras status i 

samhället är oförändrad. Noll (2010) betonar att lagarna inte direkt förvägrar 

människor mänskliga rättigheter utan istället genom strukturella förhållanden vilket 

gör det omöjligt för vissa grupper att åtnjuta deras rättigheter. Benhabib (1999) och 

Glenn (2011) skriver om känslan om en kollektiv identitet vilket ett medborgarskap 

kan medföra. Ändock visar resultatet på att problemet är mer komplext då det 

innefattar både historiska koloniala faktorer samt postkoloniala faktorer vilka 

producerar och reproduceras i världen. 

5.3 Både möjligheter och risker 

Barnet ges möjlighet att träffa andra barn och samtidigt får föräldrarna avlastning 

Riksdagsbeslutet angående utökad rätt för barn till papperslösa immigranter att gå i 

skolan kan diskuteras huruvida det upplevas trovärdigt av barnens föräldrar. Går 

det att lita på att rektor/annan personal kan hantera personuppgifter och information 

till klasskamrater för att känsliga uppgifter inte ska röjas för polis och 

migrationsmyndigheter? Detta är ett etiskt dilemma för skolan. Det kan vara av vikt 

för föräldern att söka upp rektor och ställa frågor kring hur man hanterar 

"papperslösa" barn på just den skolan, innan det blir aktuellt för barnet att börja och 

innan de uppger namn/adress. Vidare det praktiska i skolan med eventuell tolkhjälp 

som bör ordnas av skolan enligt gängse rutiner. Även vad familjen finner är viktigast 



41 

 

i dagsläget är en aspekt att ta i beaktande. En del familjer som respondenterna 

uppger har det svårt att ta sig genom dagen med mat, boende och trygghet. 

Kontinuitet och trygghet är i min mening en slutsats för att barnet ska kunna 

utvecklas och lära sig, där denne inte behöver vara orolig för att inte kunna komma 

tillbaka till skolan. Vidare att familjen är beroende av ekonomis, sociala relationer 

och bostad är faktorer som kommer påverka deras levnadsvillkor. 

REVA projektet är naturligtvis en riskfaktor men handlingsutrymmet i skolmiljön 

är begränsad. Däremot innefattar REVA polisens möjlighet till efterlysning och tvång 

vilket medför att kartläggning av barn till papperslösa i skolan kan leda till att barnet 

och familjen exponeras. Det kan vara ett sätt för staten att få statistik, i dagsläget 

räknas det på mellan 10,000 och 50,000 i Sverige. Sverige har fått kritik från FN för 

bristande bejakande av mänskliga rättigheter som uppmärksammats av DN (2011), 

MP (2011) och Khosravi (2009) vilket även detta resultat pekar på. 

Resultaten pekar på att utökade möjligheter för barn till papperslösa är mer 

komplext än bara lagar och förordningar. Det finns andra faktorer som måste beaktas 

för att kunna belysa detta. Genom att människor tillskrivs olika värden baserat på 

attribut av land, klass, kön och etnicitet så kommer möjligheterna för papperslösa 

fortsätta vara begränsade. Medlemmarna i en papperslös familj kan komma att 

påverkas i positiv bemärkelse i form av utbildning, avlastning och deltagande i 

samhället (om än knappt). Riskerna är att barnet och familjen blir exponerade där då 

myndigheter verkställer ett beslut om utvisning. En respondent föreslog att flera 

organisationer och professioner samt papperslösa själva ska tillsammans komma 

fram till praktiska förslag om lagändringar där riktlinjer ska gälla alla barn och inte 

exkludera papperslösa. Cleaveland (2010) föreslår även detta där jobb anses vara en 

nyckel för ekonomi och inflytande. Även att kontakten och förtroendet för 

socialtjänsten kan förbättras. 

5.4 Det allmänna skyddsnätets utmaningar 

I dagsläget finns det ett dilemma för socialtjänsten att hantera ärenden med barn till 

papperslösa. En lagstadgad barnkonvention kan något öka handlingsutrymmet då 
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handläggaren kan argumentera för vilka risker för barnet en insats medför i relation 

till andra myndigheter. Insatsen kan anpassas efter barnets bästa oavsett 

medborgarskap enligt socialarbetares etikkodex NASW. Resultatet bekräftar 

Socialstyrelsens (2010) rapport att det saknas tydliga riktlinjer för socialtjänstens IFO 

område. Socialarbetare upplever svårigheter att förhålla sig till papperslösa utifrån 

mer praktiska omständigheter som personnummer, tillgång till skola, sjukvård och 

boende enligt Kriz & Skivenes (2012). Viktigt att poängtera är som Androff (2012) 

och Cleaveland (2010) skriver att socialarbetare spelar en viktig roll för social rättvisa 

och mänskliga rättigheters applicerande för alla.  Resultatet pekar på att 

socialtjänstlagen inte är förenligt med den nya lagen, det saknas riktlinjer för att 

hantera ärenden av denna sort. IMäI blir en tillfällig socialtjänst för de papperslösa 

vilket medför vissa etiska och juridiska komplikationer. Vilket ansvar tar 

medlemmarna på sig genom att bistå en familj eller person med exempelvis boende 

och ekonomi? Det är en ideell förening som är beroende av bidrag och engagemang 

men vad händer när intresset svalnar eller de tillfälliga lösningarna inte längre är 

hållbara?  Jag tänker att faktiska omständigheterna som gör denna grupp oerhört 

sårbar kommer att öka utan nätverk som IMäI. Då tvingas staten fatta pragmatiska 

beslut vilka inte kommer gynna de som inte är medborgare i Sverige. 

5.5 Slutsats 

Syftet och frågeställningarna har besvarats genom kvalitativa semi-strukurerade 

intervjuer med medlemmar från intresseorganisationen nätverket Ingen Människa är 

Illegal samt genom systematisk sökning av vetenskapliga artiklar. Frågeställningarna 

är viktiga för uppsatsen eftersom de ger en bild av konsekvenserna för barn som 

saknar nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige. I studien framkom att lagändringen 

kan medföra fler risker än möjligheter för papperslösa barn i skolan eftersom inga 

tydliga riktlinjer finns för hur de olika aktörerna rent praktiskt och etiskt ska förhålla 

sig. Ändock måste poängteras att barn gynnas av utbildning, umgänge och skolmiljö. 

Papperslösa är en av de mest utsatta grupperna i samhället och relateras till etnicitet, 

detta är problematiskt på alla nivåer i samhällets arbete mot diskriminering och 
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rasism eftersom det finns flera faktorer, exempelvis hudfärg, att ta hänsyn till utöver 

personens medborgarskap.  

Det allmänna skyddsnätet stöter på utmaningar då papperslösa har en rädsla för 

att vi deporterade när myndigheter blir inblandade. När socialtjänsten inte kan 

fungera som det skydd vilket den är skapad för måste det ske organisatoriska 

förändringar samt nya riktlinjer i enighet med mänskliga rättigheter och 

barnkonventionen. Uppsatsen har stött på metodologiska utmaningar vilka kan 

diskuteras huruvida resultatet ska tolkas. Att inkludera intervjuer med papperslösa 

med barn, socialtjänst och representanter för skolan är av relevans för en större 

förståelse för syftet och frågeställningarna. Utifrån uppsatsens helhet finner jag att 

det är av stor vikt för vidare forskning inom denna problemformulering.  
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Bilaga 1.  

Sökhistorik 

Initialt söktes litteratur, rapporter och böcker via Mittuniversitetets bibliotek. Även 

grålitteratur genom Google Scholar och svenska statens olika hemsidor. Detta för att 

få en överblick och bakgrund av området. Sökningar efter statens offentliga 

utredningar (SOU), betänkanden (bet.) och propositioner (prop.) baserades på sökord 

relaterade till internationella konventioner, lagstiftning och söktermer av papperslös. 

Genom relevanta SOU kunde bakgrund nystas upp genom hänvisningar till tidigare 

utredningar. Användning av så kallad pearl-search som innebär att från ett antal 

relevanta artiklar (exempelvis Social Rapport, 2010 och PICUM, 2007) sökning efter 

vidare litteratur genom referenslistan och hänvisad litteratur. Metodologiavsnittet 

baseras även i stort på pearl-search med Eliassis (2010) som grund efter 

rekommendation från handledare. 

Genom Mittuniversitetets elektroniska bibliotek inleddes sökning efter tidigare 

forskning till bakgrundsavsnittet (2) och började med att lämpliga sökord valdes ut 

som berörde papperslösa, mänskliga rättigheter, migration, illegal invandring. 

ProQuest är en databasportal för flertalet databaser, denna artikel använder sig av 

fem stycken databaser med inriktning på sociala och samhälleliga studier. ERIC, 

Social Services Abstract, Sociological Abstracts, PsycArticles och PsycInfo via 

ProQuest.  

Inledningsvis söktes översikter genom fritextsökning för att skapa en överblick av 

frågeställningen och tillgängligt material. Olika sökord testades i databaserna för att 

hitta de som passar denna artikel. Därefter användes följande inklusionskriterier;  

- Peer reviewed 

- Explicit om personer utan nödvändiga tillstånd att vistas i ett land 

- Explicit om mänskliga rättigheter 

- Implicit om socialarbetare och samhället som hjälpapparater 

Sökträffarna med de olika sökträngarna blev totalt 199 stycken. 53 artiklar valdes till 

första urval från ProQuest. Gallring av första urval fokuserades på titel och abstract 



50 

 

där exkluderingsfaktorer är: artiklar som inte fokuserar på papperslösa, artiklar som 

behandlar sjukvård i första hand samt de med ett väldigt otydligt syfte. Återstående 

34. Till tredje urvalet lästes inledning, syfte och metod samt en överblick av 

resultatdelen. Återstående 16. De slutgiltiga artiklarna blev 11. Genom 

citeringssökning via Social Sciences Citation Index (SSCI) och referenssökning 

inkluderades två studier till. 

Sökhistorik i ProQuest 

Databas Söksträng Träffar (st) Begränsning Valda (st) 

Social Services 

Abstracts 

#1 159 Peer reviewed 11 

ERIC #2 5 Peer reviewed 3 

PsycARTICLES #2 12 Peer reviewed 2 

PsycINFO #2 14 Peer reviewed 8 

Social Services 

Abstracts 

#2 3 Peer reviewed 2 

Sociological 

Abstracts 

#2 52 Peer reviewed 27 

Söksträng 

#1 ("undocumented*" OR "undocumented aliens" OR "undocumented people" OR "illegal immigrant" OR "illegal 

alien" OR "undocumented migrant" AND "human rights") 

#2 ("Undocumented migrant*" OR "undocumented immigrant*" OR "illegal migrant*" OR "illegal immigrant*") 

AND ("Human right*" OR "UDHR") 
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Bilaga 2. 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervju om barn till papperslösa 

i skolan. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag är socionomstuderande vid Mittuniversitetet Östersund och skriver en magister 

uppsats på 15 HP (10 veckor). Ämnet jag har valt är barn till papperslösa i skolan. 

Syftet med denna studie är att belysa om utökade rättigheter för barn till papperslösa 

immigranter leder också till ökade möjligheter för dessa barn och deras familjer med 

frågeställningarna: 

• Hur förenligt är rätten till skolgång för barn till papperslösa immigranter med 

andra samhälleliga instanser för dessa barn i exempelvis socialtjänstlagen 

(SoL)? 

• Hur påverkas medlemmarna i en papperslös familj av rättigheten för deras 

barn att få gå till skolan? 

• Vilka möjligheter och risker för barn till papperslösa kan denna lag medföra? 

 

Denna studie är av vikt eftersom rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter 

förekommer systematiskt i Sverige genom strukturell diskriminering via bland annat 

lagstadgar och förordningar.  

Studien innefattar respondenter från nätverket Ingen Människa är Illegal och 

papperslösa föräldrar med barn i Sverige. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Fördelar med denna studie är att diskussionen om papperslösas mänskliga 

rättigheter lyfts. Frågorna är godkända av handledare (se nedan) och intervjun 

beräknas till 30 minuter. Uppsatsen kan skickas till Dig om så önskas efter 

examination. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mittuniversitetet Östersund.  

Uppgifter om namn och stad kommer att avidentifieras. Endast jag (Simon 

Andersson) som intervjuare kommer känna till Era uppgifter och kommer efter 

avslutad examination att makuleras (förstöras). Ytterligare upplysningar lämnas av 

nedanstående ansvariga. 
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Kontaktuppgifter 

Student 

Simon Andersson 

Tel: 0704014471  

sian1002 @student.miun.se 

Handledare 

Masoud Kamali 

Tel: 063-165935 

masoud.kamali@miun.se 

Intyg 

Jag har fått tagit del utav skriftlig och muntlig information om mitt deltagande i denna studie 

och vet att JAG kan när som helt utan motivering avbryta medverkan. 

Underskrift  

respondent_____________________________Ort/Datum___________________ 

  

Underskrift  

handledare_____________________________Ort/Datum_________________ 

  

Underskrift  

student________________________________Ort/Datum___________________  

 

 

Hälsningar, 

Simon Andersson 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor till nätverket Ingen Människa är Illegal (IMäI) 

Inledning om syfte och presentation av intervjuare och studien samt genomgång av etiska aspekter att 

deltagande är frivilligt och kan när som helst välja att avbryta intervjun utan vidare förklaring, 

detsamma gäller enskilda frågor.  

Bakgrund 

Kan du berätta om IMäI som verksamhet? 

- Hur hjälper ni papperslösa? 

- Vad är erat mål eller syfte? 

- Varför hjälper ni papperslösa?  

Skola och utbildning 

I och med lagändringar från den första juli 2013 så får barn som vistas i landet utan 

nödvändiga tillstånd rätt till skolgång. 

- Vad tänker du om detta? 

- Hur påverkar detta barnet och familjen tror du? 

- Varför spelar utbildning och skola roll för barn till papperslösa immigranter? 

Barnen och familjen som håller sig undan ett verkställighetsbeslut om utvisning eller 

avvisning. Finns det risker för barnet eller familjen med denna lagändring? 

- Kan du berätta något mer? 

Finns det möjligheter för barnet eller familjen? 

- Kan du berätta något mer? 

Om du jämför risker och möjligheterna med varandra. Kan du berätta något mer då? 

Socialtjänstens roll 

Enligt socialtjänstlagen ska verksamheter med barn anmäla till socialtjänsten om de 

misstänker att ett barn far illa. Hur tror du att detta kan påverka barnet eller familjen? 
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- Vill du berätta något mer? 

Risken kan exempelvis vara att polismyndigheten blir involverad och möjligheten kan vara 

att barnet får stöd eller hjälp vid behov. 

- Vad tänker du om det påståendet? 

- Hur går det att lösa enligt dig?  

- Varför är det (du sa) viktigt? 

Mänskliga rättigheter och avslutning 

Det finns flertalet deklarationer och konventioner för mänskliga rättigheter om jämlikhet, 

social rättvisa och icke-diskriminering.  

- Vad tänker du om detta i relation till papperslösas livssituation? 

- Hur tänker du om Europa med överrenskommelser om gemensam asylpolitik? 

- Varför tänker du så? 

Är det något du vill tillägga utifrån det du har berättat i intervjun? 

Hur har det känts att prata med mig om detta? 

Har du några frågor eller funderingar? 

 


