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Abstract  
In recent years Sweden has experienced recurrent criticism for neglecting to protect the 

human rights of undocumented migrants within its borders. This paper explores this alleged 

neglect by focusing on three different subjects and dimensions of rights, namely everyone’s 

right to health, children’s right to education, and women’s right to freedom from violence. 

Key to the contribution of the paper is an outline of how the human rights of undocumented 

migrants could be implemented in Swedish legislation. The central problem at issue is the 

often implicit yet strong tension or disconnect between human rights and citizenship. 

Consequently, the paper examines the universality implied in human rights discourse and 

normativity on the one hand, and the power of states to control their borders and sustain 

regimes of citizenship within them on the other. Using Hannah Arendt’s concept of the right 

to have rights and Seyla Benhabibs approach to fair membership and democratic iterations, 

the paper probes the possibilities for undocumented migrants to be both included in the 

Swedish polity and enjoy the respect for their human rights as granted by different 

conventions. 

 

The paper discusses examples of how the human rights of undocumented migrants in Sweden 

are violated in different ways. Migrants are denied healthcare because of high costs and 

unclear legislation. Undocumented children’s right to education gets restricted because of 

their fear to get caught by the police. Abused women with irregular status who are in need of 

protection often avoid to seek help due to the threat of deportation. The paper reaches the 

conclusion that the “openness position” as proposed by political actors arguing for porous 

borders and claiming that universalistic human rights should override national legislation, is 

compatible with the theoretical reasoning of the text. Laws of firewalls are of special 

importance to the legal argument of the paper. By establishing safe zones undocumented 

migrants would be guaranteed access to healthcare, education and protection from violence. 

Finally, democratic iterations as a precondition for regularization is discussed and equal 

rights for citizens and the undocumented are considered to offer paths for migrants to both 

inclusion and increased levels of safety and respect. 
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1. Inledning 
Att vara papperslös innebär att befinna sig i ett land utan tillstånd och att vara statslös innebär 

att inte erkännas som medborgare i något land.  Enligt UNHCR:s årliga rapport är cirka 3,9 1

miljoner människor statslösa i världen idag. Det är svårt att uppskatta antalet statslösa och 

papperslösa i världen då de inte finns registrerade någonstans och håller sig borta från 

myndigheter på grund av rädsla för att bli utvisade. Det verkliga antalet statslösa i världen 

tros vara mycket högre enligt UNHCR.  Inom EU uppskattas mellan 2,8 och 6 miljoner 2

människor vara papperslösa och i Sverige rör det sig om 10 000-35 000 människor.  Enligt 3

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna är alla människor födda fria och lika i 

värde och rättigheter, oavsett medborgarskap, samhällsstatus och om man lever som 

papperslös eller inte. Chefen för EU:s byrå för grundläggande mänskliga rättigheter, Morten 

Kjaerum, beskrev det på följande sätt: “You do not need a visa or a residence permit to 

qualify for human rights. Simply being born is your passport to human rights protection.”  4

Sverige har ratificerat de flesta av de internationella konventionerna och har därmed en 

skyldighet att respektera och skydda alla människors grundläggande mänskliga rättigheter. 

Under flera år har Sverige dock fått kritik av FN när det gäller papperslösas mänskliga 

rättigheter. Bland annat har FN:s barnkommitté, FN:s rapportör om våld mot kvinnor och 

FN:s rapportör om rätten till hälsa uppmärksammat hur papperslösas rättigheter i Sverige inte 

skyddas tillräckligt.    5

 

Det övergripande problem som kommer att behandlas i den här uppsatsen är papperslösas 

mer eller mindre rättslösa tillstånd i Sverige då mänskliga rättigheter bortom de universella 

anspråk som nämndes ovan är så starkt kopplade till medborgarskap och rättslig nationell 

status. De mänskliga rättigheterna ska i teorin gälla alla människor, men på grund av staters 

suveräna makt utesluts en kategori människor. I den här uppsatsen kommer det bristande 

1 Migrationsinfo, Papperslösa, 2019, https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/, hämtad 11 
februari 2020.  
2 Migrationsinfo, Papperslösa. 
3 Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända: Slutrapport oktober 2016, 
Tryck: www.socialstyrelsen.se, 2016, s. 22. 
4 Morten Kjaerum, “Dignity and Rights of Irregular Migrants” (tal framfört på konferensen för fundamentala 
rättigheter i Warszawa, Polen 21-22 november 2011) 
https://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/MK-Speech-FRC-NOV2011.pdf, hämtad 20 februari 2020.  
5 Svenska röda korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, Lidköping: Strokirk-Landströms AB, 2015, s. 13.  

1 
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skyddet för papperslösas mänskliga rättigheter att analyseras. Jag kommer också att diskutera 

hur de mänskliga rättigheterna kan utformas i svensk lagstiftning för att papperslösas 

rättigheter ska garanteras skydd.   

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har tre sammanlänkade syften. Det första är att förstå hur papperslösas mänskliga 

rättigheter inskränks i Sverige. Det andra är att beskriva vad respekten för papperslösas 

mänskliga rättigheter bör innebära. Det tredje delsyftet är att ge förslag på hur papperslösas 

mänskliga rättigheter kan implementeras i svensk lagstiftning.  

 

För att uppnå mina syften tänker jag besvara följande frågeställningar: På vilket sätt kränks 

papperslösas mänskliga rättigheter i Sverige? Vad bör respekten för papperslösas mänskliga 

rättigheter innebära? Hur bör papperslösas mänskliga rättigheter implementeras i svensk 

lagstiftning? 

 

Uppsatsens tre delsyften är alltså kopplade till och beroende av varandra. För att uppnå dessa 

syften har uppsatsen tre precisa frågeställningar, som är länkade till respektive syfte. 

Frågeställningarna används som verktyg för att underlätta arbetet med att uppnå uppsatsens 

syfte och lösa forskningsproblemet. Den första frågan handlar om hur situationen i praktiken 

ser ut för papperslösa i Sverige och då kommer rapporter utvärderas, vilket bidrar till att 

skapa en relevant bakgrund till problematiken och för att besvara de nästkommande 

frågeställningarna. Den andra frågan undersöker det principiella problemet och därmed 

framförs en etisk analys inom politisk filosofi. För att besvara den tredje frågan, som berör ett 

juridiskt problem, kommer en rättsvetenskaplig diskussion att föras. Den sista 

frågeställningen är beroende av tidigare analys och att de två första frågeställningarna är 

behandlade och besvarade.  

 

Undersökningsmaterial  

I den här uppsatsen kommer det inte att utföras en empirisk studie utan redan existerande 

analyser kommer att användas. För att besvara min första frågeställning kommer jag att 

studera flera rapporter och studier som på ett såväl övergripande som djupgående sätt 
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undersöker förhållanden för papperslösa människor i Sverige. Jag kommer att fokusera på tre 

rättigheter och områden, nämligen rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, barns 

rätt till utbildning och kvinnors rätt till frihet från våld. De tre rättigheterna är några av de 

mest uppmärksammade och omdebatterade när det gäller papperslösas rättigheter samt 

representativa för områden där FN kritiserar Sverige för bristande skydd. För att undersöka 

den första rättigheten, rätten till bästa möjliga hälsa, kommer rapporterna Hälso- och sjukvård 

och tandvård till asylsökande och nyanlända (2016) från Socialstyrelsen och Vård till 

papperslösa (2016) från Statskontoret att användas. Dessutom kommer följande rapporter att 

granskas: Gömda i Sverige – Utestängda från hälso- och sjukvård (2015) från Läkare utan 

gränser, 101 dagar med utökad rätt till vård för papperslösa – i teorin (2013) från Läkare i 

Världen och Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa (2018) från Svenska 

Röda Korset. Jag kommer även att använda två forskningsstudier, “Undocumented adult 

migrants in Sweden: mental health and associated factors” (2018) av Lena M.C Andersson 

m.fl. och “Access to health care for undocumented migrants from a human rights 

perspective” (2012) av Dan Biswas m.fl. Den andra rättigheten är barns rätt till utbildning 

och då kommer Skolverkets rapport Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig 

utbildning (2015) och Stockholms stadsmissions barn- och ungdomsrapport från 2014, Tema: 

Barn till papperslösa, att studeras. Anna Lundberg och Michael Strange har utfört två 

forskningsstudier om papperslösa barns tillgång till utbildning i Sverige, “Struggles over 

human rights in local government – the case of access to education for undocumented youth 

in Malmö, Sweden” (2017) och “Education as hospitality” (2014). Följaktligen kommer de 

att användas samt Åsa Wahlström Smiths forskningsartikel “‘Hiding in plain sight’: Daily 

strategies and fear management among undocumented refugee children in Sweden” (2018).  

 

För att undersöka papperslösa kvinnors rätt till frihet från våld kommer jag att använda 

Unizons rapport Kvinnofridsbarometern 2019 – En undersökning av kommunernas arbete 

mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Socialstyrelsens rapport Ensam och 

utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund (2014) samt 

rapporten Våld i nära relationer – en regional handbok (2019) från Länsstyrelsen i Hallands 

län. Dorothy Estrada-Tanck forskningsstudie, “Undocumented migrant women in Europe: a 

human rights perspective from public international law” (2016), kommer att användas för att 

få en övergripande förståelse. Slutligen kommer GREVIO:s (Europarådets expertgrupp för 
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åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet) utvärdering från 2019 om Sveriges 

internationella förpliktelser gällande våld mot kvinnor att granskas. Svenska Röda Korsets 

och Stockholms stadsmissions rapport från 2015, Röster från skuggsamhället – att leva som 

papperslös i Sverige och Socialstyrelsens Social Rapport 2010 kommer att användas som 

undersökningsmaterial för att studera alla områden då rapporterna tar ett generellt grepp om 

papperslösas situation i Sverige och utvärderar samtliga rättigheter uppsatsen fokuserar på.  

 

För att besvara min andra frågeställning kommer jag att analysera debattartiklar och motioner 

från politiska partier där olika aktörer argumenterar för hur papperslösas mänskliga 

rättigheter bör respekteras. De motioner som kommer att utgöra mitt undersökningsmaterial 

har lagts fram av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Debattartiklarna är undertecknade av 

representanter från människorättsorgan, Svenska Röda Korset, nätverken Framtiden bor hos 

oss och Rättsrådet för barn och unga i migration samt partierna Moderaterna, 

Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Jag 

kommer även att använda två debattböcker för att ytterligare lyfta fram olika argument: 

Kristina Mattssons bok De papperslösa och de aningslösa (2008) och Johan Norbergs och 

Fredrik Segerfeldts Migrationens kraft – därför behöver vi öppna gränser (2012).  

 

Den tredje frågeställningen besvaras genom att studera rättsvetenskapliga och 

statsvetenskapliga artiklar och texter som diskuterar hur papperslösas rättigheter kan 

tillämpas inom den svenska lagstiftningen. De tre rättigheterna som uppsatsen inriktar sig på 

kommer även att vara centrala i arbetet med att besvara den sista frågeställningen. För att 

undersöka hur Sverige kan implementera rätten till bästa möjliga hälsa i svensk lagstiftning 

kommer följande artiklar att användas: Shannon Alexanders “Humanitarian bottom league? 

Sweden and the right to health for undocumented migrants” (2010), Dan Biswas m.fl, 

“Access to health care for undocumented migrants from a human rights perspective” (2012) 

och Mats Tjernbergs artikel “The economy of undocumented migration: taxation and access 

to welfare” (2010). För att undersöka hur rätten till utbildning och frihet från våld kan 

realiseras kommer artiklarna “International conventions and the regulation of migration: the 

convention on the rights of the child and Sweden” (2012) av Hans E. Andersson, 

“Undocumented migrant women in Europe: a human rights perspective from public 
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international law” (2016) av Dorothy Estrada-Tanck och “‘I must be silent because of 

residency’: barriers to escaping domestic violence in the context of insecure immigration 

status in England and Sweden” (2018) av Halliki Voolmas att användas. Dessutom kommer 

två texter att studeras i syfte att undersöka mer övergripande idéer om hur papperslösas 

rättigheter kan respekteras, Anna Lundbergs och Mikael Spångs artikel “Deportability status 

as basis for human rights claims: irregularised migrants' right to health care in Sweden” 

(2017) och kapitlet “Brandväggsprincipen – att säkerställa papperslösa barn och ungas 

rättigheter i Malmö” av Linus Hermansson, Jacob Lind och Hanna Scott i samlingsverket 

Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö från 2019.  

 

Metod 

För att besvara uppsatsens första frågeställning har jag studerat och sammanställt rapporter 

som beskriver papperslösas situation i Sverige idag och på vilket sätt deras mänskliga 

rättigheter kränks. Följaktligen har jag presenterat de viktigaste slutsatserna om hur 

papperslösas rättigheter inte skyddas och specifikt granskat deras rätt till hälsa, utbildning 

och frihet från våld. För att mitt undersökningsmaterial ska bedömas så trovärdigt som 

möjligt har jag kritiskt granskat tillförlitligheten hos samtliga rapporter genom att undersöka 

huruvida de är forskningsmässigt väl utförda. Dessutom har jag i urvalet av rapporterna 

medvetet valt material från olika former av källor, d.v.s. statliga myndigheter, internationella 

MR-organ och svenska organisationer i syfte att minska risken för ensidighet. Den första 

frågeställningen behandlar ett empiriskt problem, vilket innebär att teorin inte är nödvändig 

för att besvara frågan. 

 

Med hjälp av kartläggningen som görs för att besvara den första frågeställningen har jag i 

arbetet med den andra frågeställningen nödvändig bakgrundsinformation för att undersöka 

hur papperslösas mänskliga rättigheter bör respekteras. För att besvara den andra 

frågeställningen har jag analyserat och jämfört olika argument och ståndpunkter inom den 

politiska debatten. Genomgående har argumentationsanalys tillämpats då jag presenterar de 

viktigaste argumenten och prövar deras hållbarhet. Uppsatsens teoretiska och etiska 

ståndpunkt, där idén om alla människors rätt till ett politiskt medlemskap samt deras rätt till 

att aldrig exkluderas från en gemenskap där deras mänskliga rättigheter respekteras är central, 
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ligger till grund för min analys då jag har prövat argumenten utifrån teorin. Genom att 

undersöka huruvida ståndpunkterna är förenliga med min teori har jag utvärderat 

argumentens hållbarhet och avslutningsvis urskiljt en position som är den mest lämpliga. Jag 

har även presenterat min egen position och argumenterat för hur jag anser att skyddet för 

papperslösas mänskliga rättigheterna bör se ut.  

 

För att besvara den tredje frågeställningen har jag undersökt den svenska lagstiftningen och 

diskuterat hur mänskliga rättigheter kan tillämpas bättre för att alla människors rättigheter ska 

skyddas och värnas. Jag har inte använt mig av rättsdogmatisk metod, utan jag har fört ett 

principiellt rättsvetenskapligt resonemang genom att bedöma rättsvetenskapliga argument 

med hjälp av uppsatsens teori. Arbetet med den andra frågeställningen möjliggör att den 

tredje frågeställningen kan bli besvarad, då min slutsats i den förstnämnda innefattar en idé 

om hur papperslösas mänskliga rättigheter bör respekteras. Min teori och etiska utgångspunkt 

har även här använts som bedömningsgrund för att utvärdera huruvida olika 

rättsvetenskapliga strategier är i enlighet med den. Specifikt har koncepten om demokratiska 

iterationer och rätten till inkludering kopplats till regulariseringsmöjligheter och utvidgat 

människorättsskydd i lagstiftningen för papperslösa.  

 

Teoretiskt ramverk 

Hannah Arendts och Seyla Benhabibs idéer gällande “rätten till rättigheter” och rättvist 

medlemskap utgör grunden för den teoretiska position som tillämpas för att besvara mina 

frågeställningar. Nedan framförs en kort presentation av Arendts och Benhabibs bidrag som 

är relevanta och bidrar till att utveckla min teori för den här uppsatsen.  

 

Hannah Arendt var en av de första att belysa juridiska och etiska dilemman kring rättslöshet 

och hon poängterar vikten av alla människors rätt till rättigheter. I ett av sina mest kända 

verk, Totalitarismens ursprung, utgiven 1951, studerar hon antisemitismens historia, 

1800-talets imperialism och en helt ny form av statsstyre – totalitarism. Arendt var jude och 

levde som statslös i många år. Hon beskriver bl.a. 1920- och 1930-talen i Europa och hur 

hundratusentals statslösa flyktingar för första gången dök upp och att det som skedde under 

40-talet endast normaliserade situationen, vilket medförde att miljontals människor fördrevs. 
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Arendt förutspådde hur politiska och sociala katastrofer i framtiden kommer att leda till fler 

statslösa människor och att dilemmat med rättslöshet sprids över hela världen tills det är den 

mest komplicerade och allvarliga frågan vid alla internationella konferenser.   6

 

Seyla Benhabib har vidareutvecklat Arendts idéer och undersöker i sin bok The Rights of 

Others, som kom ut 2004, gränserna för den politiska gemenskapen. Det gör hon genom att 

specifikt analysera det politiska medlemskapet som hon menar handlar om hur migranter och 

flyktingar kan integreras i politiken. Benhabib anser att det moderna systemet med 

nationsstater styr medlemskap endast utifrån en regel och det är nationellt medborgarskap.  7

Transnationella migranter belyser det konstitutiva dilemma som finns i hjärtat av liberala 

demokratier, d.v.s. det rörande suveränt självbestämmande och efterlevnaden av universella 

mänskliga rättigheter. Hon menar bl.a. att det inte bara existerar en spänning mellan 

mänskliga rättigheter och staters suveräna gränskontroller, utan även en stark motsägelse.  8

Benhabib har även skrivit boken Dignity in Adversity (2011) där hon fortsätter i samma anda 

och bl.a. diskuterar kosmopolitanism, statlig suveränitet och universella mänskliga 

rättigheter. Hon menar bl.a. att internationella människorättsnormer måste kontextualiseras i 

specifika statsformer. Detta sker genom något hon kallar “demokratiska iterationer”, vilket är 

komplexa processer av deliberation och dialog där universella rättighetsanspråk hela tiden 

blir utmanade och åberopade. På det sättet skapas mer rättvisa förutsättningar och fler 

människor kan inkluderas i den politiska gemenskapen.   9

 

Tidigare forskning  

I den forskning som har bedrivits gällande papperslösas situation och mänskliga rättigheter 

har jag gjort ett urval av forskningsartiklar som jag anser vara mest relevanta för min uppsats 

och som jag har förhållit mig till och tagit inspiration ifrån. Monika Krause har i artikeln 

“Undocumented migrants: an arendtian perspective” (2008) undersökt hur Arendts arbete kan 

bidra till att analysera dagens situation för papperslösa migranter. Krause diskuterar hur 

papperslösa i bl.a. Frankrike har återtagit makt genom demonstrationer och hur sådana 

6 Hannah Arendt, “Rätten till rättigheter”, i Politiska texter i urval och med inledning av Anders Burman, 
redigerad av Anders Burman, Hägersten: TankeKraft förlag, 2017, s. 85.  
7 Seyla Benhabib, The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004, s. 1.  
8 Aa, s. 2-3. 
9 Seyla Benhabib, Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times, Cambridge: Polity Press, 2011, s. 1-2.  

7 



 

handlingar är exempel på Arendts idé om direkt representation och aktivt deltagande hos 

medborgare som organiseras på lokal nivå.   10

 

Gregor Noll diskuterar i sin artikel “Why human rights fail to protect undocumented 

migrants” (2010) hur mänskliga rättigheter i praktiken inte är tillgängliga för papperslösa, 

men samtidigt förringar inte det påståendet att mänskliga rättigheter är universellt 

applicerbara. Han ställer sig frågan hur en del mänskliga rättigheter systematiskt är onåbara 

för en grupp människor som har ett stort och brådskande behov av dem. Noll ifrågasätter hur 

MR-rätten inte anses ha misslyckats med sitt universella uppdrag då denna kategori överges. I 

artikeln används ett rättsvetenskapligt perspektiv och politisk teori då författaren anser att 

forskning som tar sig an båda perspektiven behövs.   11

 

I likhet med Noll undersöker Anna Bluś spänningen mellan principen om statlig suveränitet 

och idéer om rörelsefrihet och mänskliga rättigheter i sin artikel “Beyond the walls of paper: 

undocumented migrants, the border and human rights” (2013). Hon pekar på hur papperslösa 

migranter inte skyddas av internationell MR-rätt trots löften om universalitet. Enligt Bluś är 

Arendts koncept rörande “rätten till rättigheter” fortfarande användbart och kan relateras till 

dagens situation för papperslösa migranter. För att utmana idén om gränsen krävs det enligt 

Bluś lösningar bortom rätten till och konceptet om mänskliga rättigheter.   12

 

Slutligen har Magdalena Kmak skrivit artikeln “The right to have rights of undocumented 

migrants: inadequacy and rigidity of legal categories of migrants and minorities in 

international law of human rights” (2020). I den fokuserar hon på hur papperslösa migranter 

anses vara ovärdiga rättigheter till skillnad från de som kategoriseras som “äkta flyktingar”. 

Kmak undersöker utsikterna för att papperslösa kan erkännas grupprättigheter och hur 

minoritetsskyddet kan breddas till att även inkludera dem.  13

10 Monica Krause, “Undocumented migrants: An arendtian perspective”. European Journal of Political Theory, 
vol. 7, nr. 3, 2008, s. 344-345.  
11 Gregor Noll, “Why human rights fail to protect undocumented migrants”, European Journal of Migration and 
Law, vol. 12, nr. 2, 2010, s. 241–244. 
12 Anna, Bluś, “Beyond the walls of paper: Undocumented migrants, the border and human Rights”, European 
Journal of Migration and Law, vol. 15, nr. 4, 2013, s. 413.  
13 Magdalena Kmak, “The right to have rights of undocumented migrants: inadequacy and rigidity of legal 
categories of migrants and minorities in international law of human rights”, The International Journal of Human 
Rights, 2020, s. 1.  
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De utvalda forskningsartiklarna har ett politiskt filosofiskt perspektiv samt till viss del 

rättsvetenskapligt, vilket även jag har i min uppsats. En del forskning har gjorts som specifikt 

undersöker papperslösas situation i Sverige och jag använder flera av de studierna för att 

besvara mina frågeställningar. Artiklarna som jag lyfter här tar ett generellt grepp om den 

principiella frågan då de främst behandlar konflikten mellan staternas suveräna makt över 

gränskontroller och de mänskliga rättigheternas universalitet. Det är även den motsättningen 

som utgör det centrala forskningsproblemet för min uppsats och följaktligen är ovan nämnda 

artiklar lämplig forskning att ta avstamp ifrån.  

 

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är disponerad utifrån sex kapitel. Inledningen är det första kapitlet, där syfte, 

frågeställning, problemformulering, metod, undersökningsmaterial, tidigare forskning och en 

introduktion till det teoretiska ramverket har presenteras. Nästkommande kapitel är 

teoridelen, där uppsatsens teoretiska ansats presenteras med hjälp av och i dialog med 

Hannah Arendts och Seyla Benhabibs text. Därefter följer tre kapitel som är utformade efter 

uppsatsens tre frågeställningar. I varje kapitel kommer varje frågeställning besvaras och varje 

syfte uppnås. I det slutliga kapitlet kommer en kort sammanfattning av uppsatsen att 

presenteras och de viktigaste slutsatserna i relation till forskningsproblemet och den tidigare 

forskningen att framföras.  
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2. Att inkluderas i den mänskliga gemenskapen 
Alla människor har en inneboende mänsklig värdighet som måste respekteras och som utgör 

grunden för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter är universella och odelbara för 

alla oavsett rättslig och politisk status. Stater som har ratificerat de internationella 

konventionerna har en skyldighet att respektera, skydda och främja de mänskliga 

rättigheterna hos alla, även de som saknar medborgarskap eller uppehållstillstånd av olika 

anledningar. Dock finns det en grupp människor, de papperslösa, som trots staters 

förpliktelser i praktiken inte omfattas av de mänskliga rättigheterna i samma utsträckning 

som medborgare. Papperslösa människor är fysiskt närvarande, men socialt och legalt 

frånvarande i samhället. Situationen för papperslösa kastar ljus på problematiken kring 

oförmågan att få tillträde till sociala tjänster och välfärdssystem utan att samtidigt utmana 

migrationslagar och äventyra sin tillvaro.  

 

Inspirerad av Hannah Arendts och Seyla Benhabibs teorier kring rätten till rättigheter och 

medlemskap analyserar jag i den här uppsatsen papperslösas situation och förutsättningarna 

för att de ska inkluderas i en gemenskap där deras existens är värdefull och mänskliga 

rättigheter respekteras oberoende av legal status. 

 

Rätten till rättigheter 

Enligt Hannah Arendt fick de mänskliga rättigheterna påtaglig betydelse efter första 

världskriget. Även om rättigheterna kungjordes under både franska och amerikanska 

revolutionen som grundpelare för alla civiliserade samhällen var det först i början av 

1900-talet de fick politisk relevans. De medborgerliga rättigheterna, som på olika sätt innebar 

rättigheter för medborgare i olika länder, hade ansetts vara oberoende av nationalitet och 

medborgarskap. Utifrån det synsättet var alla människor medlemmar i någon sorts politisk 

gemenskap och alla länder förväntades leva upp till kraven för de mänskliga rättigheterna. 

Dock uppstod under 20- och 30-talen hundratusentals statslösa flyktingar som levde i 

civiliserade samhällen, men saknade medborgarskap och därmed var tvungna att leva utanför 

alla legala strukturer. Under 40-talet blev situationen normaliserad och miljontals människor 

klassificerades som “fördrivna personer”. På grund av den nya situationen i världen i början 

av 1900-talet, då en ny kategori människor plötsligt hade uppstått, fick frågan om de 
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mänskliga rättigheterna nytt liv. Arendt hävdar att varje social och politisk kris i framtiden 

kommer att leda till att fler människor fördrivs och att problemet med rättslöshet sprids över 

hela världen, tills den är den mest akuta och komplicerade frågan vid alla internationella 

sammankomster. Vidare lyfter Arendt hur problemet med statslöshet har lett till frågan om 

det egentligen finns några mänskliga rättigheter som är oberoende av rättslig och politisk 

status och endast verkar för att vi är mänskliga varelser. Hon menar att de mänskliga 

rättigheterna är omöjliga att realisera så fort en människa saknar medborgarskap.  14

 

Arendt analyserar vilka specifika rättigheter som försvann när en del människor blev 

rättslösa. Hon menar att det först och främst var förlusten av rätten till ett hem och det sociala 

sammanhang de hade fötts in i. Dock är förlusten av ett hem inget nytt fenomen genom 

historien, utan det unika var svårigheten att hitta ett nytt. Ingen kunde ta emot dem och ingen 

plats fanns dit de kunde bege sig. Mänskligheten har under lång tid formats utefter politisk 

organisation och nationer, vilket till slut innebar att när en människa kastas ut från de tätt 

slutna samhällena utestängs hon från hela mänskligheten. De rättslösa förlorade även statligt 

skydd och legal status i alla länder trots att internationella överenskommelser hade inneburit 

att människor kan ta med sin legala status överallt. Problemet uppstod när grupperna som 

förföljdes blev för många och de inte förföljdes på grund av något de hade gjort eller sagt, 

utan endast för vad de var, d.v.s. födda med fel ras eller fel klass. Arendt menar bl.a. att det är 

enklare att beröva en helt oskyldig människa sin legalitet, en människas alla rättigheter, än en 

person som har begått ett brott och därmed omfattas av lagen.   15

 

Problematiken ligger inte i att rättslösa människor har förlorat specifika rättigheter som rätten 

till liv och yttrandefrihet, vilka är skapade för att lösa problem inom samhällen, utan i att de 

inte tillhör något samhälle överhuvudtaget. Arendt skriver: “Deras belägenhet är prekär inte 

för att de inte är lika inför lagen utan för att ingen lag existerar för dem, inte för att de är 

förtryckta utan för att ingen ens vill förtrycka dem.”  Arendt beskriver hur nazisterna började 16

utrotningen av judarna genom att frånta dem deras juridiska status, sedan genom att separera 

dem från samhället och placera dem i koncentrationsläger. Slutligen försäkrade man sig om 

14 Arendt, “Rätten till rättigheter”, s. 85.  
15 Aa, s. 86-88. 
16 Aa, s. 89. 
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att inget land gjorde anspråk på dem och därmed var de helt överflödiga, vilket till slut 

innebar att deras liv var fara. Arendts poäng är att tillståndet av rättslöshet skapades redan 

innan rätten till liv hotades och andra rättigheter såsom rätten till frihet. Om de människor 

skulle få leva berodde det helt på andras medlidande. Det fanns nämligen ingen lag som 

kunde tvinga staterna att skydda dem. När en människa förlorar sina mänskliga rättigheter 

innebär det att hon förlorar en plats i världen där hennes åsikter och handlingar har ett värde, 

vilket enligt Arendt är mer grundläggande än rätten till frihet och rättvisa. Arendt anser att 

man blev medveten om innebörden av rätten till rättigheter och rätten till att tillhöra en 

organiserad gemenskap först när miljontals människor hade förlorat och inte kunde återfå de 

rättigheterna på grund av den nya globala situationen.  17

 

De mänskliga rättigheterna har kännetecknats som omistliga, omöjliga att härleda eller 

reduceras till andra rättigheter eller lagar, för att de skulle vara oberoende stater, men så fort 

en människa förlorade medlemskap i en stat och skulle falla tillbaka på sina primära 

rättigheter blev det uppenbart att ingen myndighet eller institution kunde skydda eller 

garantera dessa rättigheter.  Arendt menar att om varje människa har medfödda och 18

omistliga rättigheter borde de som förlorat sin politiska status hamna i just det tillståndet som 

deklarationen av de mänskliga rättigheter avsåg.  Enligt Arendt rämnade idén om de 19

mänskliga rättigheterna så fort man konfronteras med människor som hade förlorat alla sina 

särskilda egenskaper, förutom det faktum att de var människor. “Världen fann inget heligt i 

den abstrakta nakenhet i att vara människa.”  Hon urskiljer en paradox, där förlusten av de 20

mänskliga rättigheterna sker när en människa blir en mänsklig varelse i allmänhet, utan några 

attribut som identifierar henne som t.ex. medborgarskap, yrke, åsikter eller handlingar. Dock 

utpekas hon som annorlunda när hon endast representerar sig själv och det innebär att hon 

saknar värde. Arendt menar att hon exkluderas och placeras i de vildas tillstånd. Vår globala 

civilisation skapar barbarer inifrån genom att tvinga på människor levnadsvillkor som kan 

jämföras med vildars.  21

 

17 Aa, s. 90-91.  
18 Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2016, s. 388.  
19 Aa, s. 398. 
20 Arendt, “Rätten till rättigheter”, s 91.  
21 Aa, s. 93-94.  
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Enligt Arendt existerar endast rättigheter för att människor befolkar jorden tillsammans med 

andra människor. Jämlikhet är inget som bara finns, utan det är en konsekvens av mänsklig 

organisation om den styrs av normer om rättvisa. Följaktligen föds vi inte jämlika utan vi blir 

det genom att vara medlemmar i en grupp som gemensamt beslutar att tilldela varandra lika 

rättigheter. Rättigheter kan endast realiseras i ett politiskt samhälle och de är beroende av att 

människor garanterar varandra dem. Dock finns det en rättighet som inte kommer från 

nationen utan kräver mer, och det är varje människas rätt att inkluderas i en politisk 

gemenskap. Arendt menar att konceptet med mänskliga rättigheter kan bli värdefullt igen om 

det rekonstrueras utefter dagens situation. Hon menar att mänskligheten har blivit en hård 

verklighet som inte går att fly ifrån, nationer är inte längre åtskilda utan mänskligheten 

formar en politisk enhet. Det mest direkta politiska resultatet av den nya situationen är att alla 

gärningar som begås i nationens namn är en del av den internationella sfären och begreppet 

“brott mot mänskligheten” är det första och viktigaste elementet i den internationella rätten, 

d.v.s. där lagen står över nationer. Dock menar Arendt att det inte avser mänskliga rättigheter 

eftersom människan endast har en rätt som står över medborgarskapet och det är rätten till att 

aldrig bli exkluderad från de rättigheter som garanteras i ett samhälle och som aldrig kan tas 

ifrån hennes medborgarskap. Enligt Arendt går det dock inte, på grund av de suveräna 

staternas status och den politiska organisationen att ställa stater inför rätta på annat sätt än 

genom internationella överenskommelser och allianser. Överträdelserna angår dessvärre 

endast medborgerliga rättigheter och måste försvaras av medborgare i landet. I arbetet med 

utformningen och implementeringen av alla rättigheter med olika ursprung och karaktärer 

förbiser man den enda rättighet som möjliggör att de andra kan praktiseras, d.v.s. rättigheten 

att höra till en politisk gemenskap. Den rättigheten tillsammans med alla andra rättigheter kan 

endast existera genom samstämmiga garantier. Rätten att höra till politisk gemenskap eller 

medborgarskap är den enda rättigheten som måste försäkras genom internationell respekt.  22

 

Rättvist medlemskap  

Jämfört med Hannah Arendt är Seyla Benhabib mer lösningsorienterad och pekar på olika 

tillvägagångssätt för hur man kan komma till rätta med problemet. Hon utforskar gränserna 

för den politiska gemenskapen som enligt henne kategoriserar en del människor som 

22 Aa, s. 96-97.  
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medlemmar och en del som främlingar. Benhabib framhäver ett rättvist medlemskap, d.v.s. 

principer och tillvägagångssätt för att integrera nykomlingar och immigranter i den befintliga 

politiken. Benhabib anser att det moderna systemet av nationsstater endast har utformat 

medlemskap utefter en enda princip och det är nationellt medborgarskap. Idag har vi en 

situation där staters suveräna makt ifrågasätts och institutionen för nationellt medborgarskap 

är splittrat. Enligt Benhabib krävs nya infallsvinklar på medlemskap då det inte längre är 

lämpligt med hur nuvarande system har definierat gränserna för politisk gemenskap.  23

Migranter sätter fokus på dagens konstitutionella dilemma hos liberala demokratier, där 

tyngdvikt ligger på att upprätthålla självstyrande stater men också på att respektera och 

skydda universella mänskliga rättigheter. Enligt Benhabib är det inte bara en spänning mellan 

mänskliga rättigheter och staters suveräna makt att kontrollera sin gränser, utan även en 

direkt motsägelse. Om politiskt medlemskap ska kunna praktiseras effektivt krävs det en 

“intern omkonstruktion” av de två åtagandena.  Benhabib anser att Arendt har svårt att lösa 24

konflikten mellan mänskliga rättigheter och medborgarrättigheter, och presenterar därför 

ingen lösning på dilemmat gällande “rätten till rättigheter”. Dock var det Arendt som 

uppmärksammade gapet mellan de två dimensionerna och därifrån har Benhabib utvecklat sin 

strategi som inkluderar krav på medborgarskap i den universella deklarationen av de 

mänskliga rättigheterna.   25

 

Enligt Benhabib uttrycker mänskliga rättigheter moraliska principer, som skyddar den 

kommunikativa friheten hos individer, vilka i sin tur kräver en juridisk form. Vidare menar 

hon att det finns en fundamental moralisk rättighet för alla människor och det är “rätten till att 

ha rättigheter”, vilken innebär att alla ska blir erkända av varandra som personer berättigade 

till moralisk respekt och rättsligt skyddade rättigheter i en mänsklig gemenskap.  Benhabib 26

framhåller att termen “rätten till att ha rättigheter” är lånad av Arendt, men att till skillnad 

från hennes idé om att rättigheten är politisk och endast innebär en rätt till medlemskap i en 

politisk gemenskap, förstår Benhabib begreppet så här: “[...] the claim of each human person 

to be recognized and to be protected as a legal personality by the world community.”  Enligt 27

23 Benhabib, The Rights of Others, s. 1. 
24 Aa, s. 2.  
25 Aa, s. 22.  
26 Seyla Benhabib, “Another universalism: On the unity and diversity of human rights”, Proceedings and 
Addresses of the American Philosophical Association, vol. 81, nr. 2, 2007, s. 9.  
27 Aa, s. 11 
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Benhabib är det nödvändigt att rätten till att ha rättigheter omvärderas utifrån ett 

icke-statscentrerat perspektiv eftersom de internationella normerna för rättvisa sedan mitten 

på 1900-talet har förändrats till att vara kosmopolitiska. Det ömsesidiga erkännandet av 

varandra som människor besittande rätten till rättigheter medför politisk kamp, social 

utveckling och bildningsprocesser inom och mellan nationer, klasser, kön, religioner och 

etniska grupper. Det här menar Benhabib är betydelsen av universalism. Universalism består 

inte i en mänsklig natur som vi alla sägs besitta, utan i skapandet av samhörighet genom 

konflikter, splittring och mångfald. Följaktligen är universalism ett mål att sträva efter och 

inte en beskrivning av hur världen är.  Benhabib diskuterar olika former av universalism och 28

menar att berättigande universalism och moralisk universalism är sammanflätade. Det 

politiska rättfärdigandet av mänskliga rättigheter, d.v.s den rättsliga universalismen, 

förutsätter berättigande universalism. Vidare menar hon att uppgiften att berättiga i sin tur 

inte kan ske utan att beakta den kommunika friheten hos den andra, vilket innebär att 

acceptera rättigheter för andra som legitima om hon har blivit övertygade om deras validitet. 

Den berättigande universalismen vilar på den moraliska, vilket innefattar ömsesidig respekt 

för den andra som kapabel till kommunikativ frihet. Den berättigande universalismen behöver 

inte en färdig teori om den mänskliga naturen, dock krävs en uppfattning om mänskliga 

aktörskap i generaliserade och konkreta termer. Det innebär att rättslig universalism utan 

moralisk universalism blir förvirrande. Dock dikterar varken berättigande eller moralisk 

universalism en lista över specifika mänskliga rättigheter förutom individens kommunikativa 

frihet, men utan ett erkännande av den kommunikativa friheten blir arbetet med 

rättfärdigandet meningslöst.    29

 

Benhabib argumenterar även för att kosmopolitism inte handlar om en priviligerad 

ståndpunkt hos den jorden runt resande eliten. Istället utgör kosmopolitanism en motsättning 

mellan anknytning och universalitet, mellan mångfald av mänskliga lagar och ett ideal om 

vissa rationellt berättigande moralprinciper som är gemensamma för alla, och en motsättning 

mellan tron på mänsklighetens sammanhållning och konflikter sprungna ur den mänskliga 

mångfalden. Benhabib anser att kosmopolitismen är död om man bortser från de här 

kontrasterna och endast anser att konceptet står för global öppenhet och samförstånd. Hon 

28 Aa, s. 16.  
29 Aa, s. 13 
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menar att man bör använda kosmopolitismen som ett kritiskt och även ett “negativt ideal som 

syftar till att blockera falsk totalisering”, där man fokuserar på både enigheten och 

mångfalden hos de mänskliga rättigheterna. Man måste även adressera konflikten mellan 

demokrati och kosmopolitism, mellan ett ideal om porösa gränser och den demokratiska 

självständighetens krav på avgränsningar.  Benhabib argumenterar för att det inte går att 30

motivera att mänskliga rättigheter implementeras olika i skilda kontexter om det inte existerar 

en rätt till självstyre genom lagliga och politiska kanaler. Om inte människor kan utöva 

självstyre genom demokratiska vägar är inte en översättning av människorättsnormer till 

legala anspråk möjlig. På samma sätt som en frånvaro av mänskliga rättigheter leder till ett 

meningslöst självstyre, kan inte mänskliga rättigheter kontextualiseras utan autonomi.  31

Benhabib anser att Arendts koncept om “rätten till att ha rättigheter” fortfarande är ett 

önsketänkande. På grund av den permanent delade mänskligheten kan problemet med 

statslöshet främst lösas genom medlemskap i en statsform där ens rätt till rättigheter skyddas 

genom en solidaritet med alla. Försvaret av rätten till rättigheter bör utgöra en kombination 

av den liberala visionen om medborgarskap till rätten till rättigheter samt den 

republikansk-demokratiska visionen om medlemskap som blir uppnådd genom fullt 

demokratiskt deltagande. Benhabib försvarar kosmopolitismen, men vill samtidigt inte ha en 

världsregering.   32

 

Enligt Benhabib finns det en tydlig koppling mellan demokratiskt självstyrande och 

territoriell representation. Anledningen är att demokratier antar lagar som är tänkta att binda 

de som legitimt har godkänt dem och därmed kan räckvidden för demokratisk legitimitet inte 

löpa bortom “demos” som har begränsat sig själv som ett folk på ett visst territorium. 

Demokratiska lagar behöver en slutpunkt eftersom demokratisk representation måste vara 

ansvarig för ett specifikt folk. Även om makten över lagarna kan förändras, är det otänkbart 

att demokratisk legitimitet kan upprätthållas utan en tydlig gräns mellan de som lagarna har 

antagits av och de som lagarna inte är bindande för. Benhabib menar att om det inte görs 

skulle solidaritet med andra människor och intresse för demokratisk röst försvinna. Hon ser 

därför inget sätt att upplösa länken mellan territorialitet och demokratisk representation.  33

30 Benhabib, Dignity in Adversity, s. 2.  
31 Benhabib, The Rights of Others, s. 128. 
32 Aa, s. 96.  
33 Aa, s. 219-220. 
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Vidare menar hon att i fungerande demokratier måste det förekomma något hon kallar 

“demokratiska iterationer”, vilket hon beskriver så här:  

“[...] complex processes of public argument, deliberation, and exchange through 

which universalist rights claims are contested and contextualized, invoked och 

revoked, posited and positioned throughout legal and political institutions as well as 

in the associations of civil society”.   34

 

Om människor inte bara ses som lagens objekt utan även dess skapare är kontextualiseringen 

och översättningen av mänskliga rättigheter ett resultat av offentliga och fria processer av 

demokratiska åsikter och viljor. Om rättigheterna accepteras av människorna som sina egna, 

minskar risken för att de stämplas som eurocentriska och trångsynta. Genom demokratiska 

iterationer skapas inte bara kopior av ursprunget utan alla iterationer leder till förändring, 

d.v.s. originalet blir meningsfullt i en ny och annorlunda kontext. Iterationerna innebär 

dialoger mellan de demokratiskt framröstade representanterna från folket, rätten och andra 

civila och politiska aktörer. Här menar Benhabib att det demokratiska folket kan ombilda sig 

själv genom att t.ex. ge rösträtt till grupper som saknar det eller ge amnesti till papperslösa 

migranter. För Benhabib styr de juridiska och konstitutionella förutsättningarna, debatter och 

konflikter i alla mänskliga samhällen utformningen av de mänskliga rättigheterna. Det finns 

därmed en legitim variation av hur rättigheterna tolkas och implementeras. Dock är 

variationen beroende av principen om självstyre och här menar hon att den kommunikativa 

friheten är särskilt viktig. Enligt Benhabib är yttrande- och föreningsfrihet inte bara politiska 

rättigheter för medborgare, utan de är även avgörande för att kunna erkänna individer i en 

politisk gemenskap som har blivit övertygade om organisationens legitimitet. Ett samhälle 

måste innehålla ett kommunikativt ramverk där både medborgare och invånare deltar i 

utformningen av lagarna som reglerar deras gemensamma liv. Rätten till att ha rättigheter är 

därmed inte bara en rättighet till medlemskap utan är även rätt till handling och åsikt i den 

offentliga sfären av lagar som styr ens existens. När det här kravet är uppnått kan man enligt 

Benhabib anse att det finns en berättigad “enhet och mångfald” hos mänskliga rättigheter 

inom välordnade demokratier.   35

 

34 Benhabib, “Another universalism: On the unity and diversity of human rights”, s. 21. 
35 Aa, s. 20-21. 
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Benhabib har inspirerats av Immanuel Kants idéer kring gästvänlighet och territorium när hon 

har utformat sin teori kring medlemskap. Hon förespråkar en kosmopolitisk teori om rättvisa 

som innehåller en vision om rättvist medborgarskap. Det medborgarskapet ska innehålla flera 

villkor, bl.a. att varje människa har rätt till att ha rättigheter oavsett vad personen har för 

medborgarskap. Vikten ska läggas vid medlemskap inom avgränsade gemenskaper och 

demokratisk anknytning som kan existera utanför nationalstaten och istället i världens 

subnationella och överstatliga rum.  Benhabib argumenterar för moralisk universalism och 36

kosmopolitisk federalism. Hon proklamerar inte för öppna gränser, utan för porösa sådana. 

Flyktingar och asylsökande ska ha rätt till medlemskap när de först tillträder ett territorium, 

men demokratier har rätt att reglera övergången från tillträde till medlemskap och fullt 

medborgarskap. Benhabib menar även att lagar för naturalisering bör styras av 

människorättsnormer och ett suveränt folk kan inte förbjuda eventuellt medborgarskap för 

nykomlingar. Benhabib har skapat en princip utefter sin vision, men som samtidigt kan 

förenas med demokratins institutionella och normativa villkor. Det är en form av styre som 

grundar sig på offentlig autonomi, d.v.s. de som är lagarnas objekt, ska även vara deras 

skapare.   37

 

Konklusion 

För att analysera hur papperslösas mänskliga rättigheter bör respekteras och hur de kan 

utformas i svensk lagstiftning har jag beaktat centrala delar i Arendts och Benhabibs 

forskning och argumentation. Arendt var tidig med att belysa problemet gällande statslöshet 

och mänskliga rättigheter, en relation som inte är mindre aktuell idag. Dock ger Arendt få 

konkreta förslag till och riktlinjer för hur hennes idéer kan förverkligas i praktiken så att 

papperslösas mänskliga rättigheter blir respekterade. Benhabibs princip kommer följaktligen 

användas för att mer specifikt undersöka utsikterna för hur visionen kan tillämpas i 

verkligheten. Hon har med hjälp av Arendts teori utvecklat en egen princip om rättvist 

medlemskap som medför att papperslösa människor inkluderas i samhället och att deras 

rättigheter respekteras. Båda teoretikerna menar att alla människor har rätt till rättigheter 

oavsett vad de har för medborgarskap. I praktiken innebär det att alla människor har rätt att 

36 Benhabib, The Rights of Others, s. 2-3.  
37 Aa, s. 220-221.  

18 



 

inkluderas i en avgränsad gemenskap med demokratisk anknytning, och att de som är bundna 

till lagarna även ska vara med och godkänna dem.  

 

På grundval av min analys av Benhabibs och Arendts teorier har jag utformat en egen 

förståelse för vad de mänskliga rättigheternas universalitet bör innebära samt hur 

papperslösas mänskliga rättigheter kan realiseras i praktiken. Argumentationen i den här 

uppsatsen utgår ifrån positionen att alla människor har rätt till sina rättigheter och det innebär 

att människor alltid har rätt att inkluderas i ett samhälle. Följaktligen, är det inte acceptabelt 

att neka människor tillträde till den existerande gemenskapen, d.v.s. avvisa eller utvisa 

människor från ett land. Idén kring den grundläggande rättigheten till att ha rättigheter är 

avgörande för att papperslösas mänskliga rättigheter ska bli respekterade av staten 

överhuvudtaget, eftersom den rättigheten existerar för alla människor och är inte bunden till 

medborgarskap. Papperslösa människors rättigheter inskränks på grund av frånvaron av just 

medborgarskap och uppehållstillstånd. Även om kategorin enligt internationella konventioner 

har samma rättigheter som andra människor är skyddet av deras mänskliga rättigheter i 

praktiken svagt och deras levnadsförhållanden svåra. Det beror på en avsaknad av en rätt till 

rättigheter, vilken ska stå över nationella bestämmelser och lagar och endast tillfalla 

människor enbart på grund av deras mänsklighet. Grunden för de mänskliga rättigheterna är 

den mänskliga värdigheten och inte legal eller social status. Alla människor har även en rätt 

att ingå i en politisk gemenskap där deras handlingar och åsikter är av betydelse. Papperslösa 

saknar även den rättigheten vilket har inneburit att gruppen är osynlig i samhället och deras 

åsikter sällan hörs eller visas hänsyn. En grundläggande förutsättning för inkludering och 

jämlikhet är att alla människor har rätt att höras och synas i det offentliga rummet och kan 

påverka lagar och system som de berörs och styrs av. En inkludering av papperslösa leder till 

att de har möjlighet att förändra sina egna villkor i samhället och även ha inflytande i 

implementeringen av mänskliga rättigheter så att alla människors mänskliga värdighet 

respekteras. För att de universella mänskliga rättigheterna ska ha verklig betydelse, och inte 

bara vara tomma löften, krävs det en rättslig form och för att undvika problematiken gällande 

eurocentrism och enformighet behöver varje samhälle tolka och kontextualisera rättigheterna 

genom demokratiska iterationer. Dialoger bör ständigt föras mellan alla aktörer i samhället så 

att makten, jurisdiktionen och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts, tolkas och utvecklas. 

Papperslösa kan på det här sättet inkluderas eftersom beslut om hur mänskliga rättigheter 
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implementeras och efterlevs i en viss kontext alltid kommer beakta papperslösas önskemål. 

Tolkningen av mänskliga rättigheter ska vara i enlighet med folket vilja, och där ingår 

papperslösa. Gränserna för den politiska gemenskapen blir på det här sättet utmanade i syfte 

att inbegripa nya människor och grupper.  
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3. Skyddet av papperslösas mänskliga rättigheter i Sverige 
Uppsatsens första frågeställning är “På vilket sätt kränks papperslösas mänskliga rättigheter i 

Sverige?” och i det här kapitlet ska jag besvara den frågeställningen genom att undersöka 

papperslösas levnadsvillkor i Sverige. Jag har fokuserat på tre mänskliga rättigheter då jag 

anser att de är några av de mest centrala för papperslösas situation. De tre rättigheterna är 

rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, barns rätt till utbildning och kvinnors rätt 

till frihet från våld. Sverige har ratificerat majoriteten av de internationella konventioner där 

de rättigheterna görs gällande och har därmed internationella förpliktelser att respektera, 

skydda och främja dem. Nedan kommer jag att redogöra för respektive rättighet, i vilken 

utsträckning papperslösas rättigheter inskränks och vad den svenska lagstiftningen säger. 

Generellt sett är det svårt att skapa sig en bestämd bild av papperslösas situation då det av 

uppenbarliga skäl finns begränsad data registrerad om dem. En del rapporter har dock 

publicerats de senaste åren som undersöker deras levnadsförhållanden, vilka kommer 

användas nedan.  

 

Rätten till bästa möjliga hälsa 

Föreskrifter om rättigheter till hälsa finns i flera internationella konventioner. Till exempel 

fastslår artikel 12 i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter att alla 

människor har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. FN:s kommitté för 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter informerade 2000 att de stater som har 

ratificerat konventionen om dessa rättigheter inte är tillåtna att begränsa papperslösa tillgång 

till förebyggande, botande och palliativ vård då det inskränker deras rätt till hälsa. 2006 

besökte FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, Sverige. I rapporten, som 

presenterades 2007, riktas stark kritik mot Sverige och Hunt uppmärksammade papperslösas 

bristande tillgång till hälso- och sjukvård. Enligt rapporten följer inte svensk lagstiftning och 

praxis folkrätten och Sverige bör överväga att ge asylsökande och papperslösa hälso- och 

sjukvård på samma grunder som svenska medborgare.  Hunts rapport om Sverige blev 38

väldigt uppmärksammad och utgjorde till viss del grunden för förändrad lagstiftning för 

hälso- och sjukvård för papperslösa i Sverige. Dock är Sverige fortsatt kritiserat vad gäller 

38 Socialstyrelsen, Social rapport 2010, Västerås: Edita Västra Aros, 2010, s. 274.  
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papperslösas bristande tillgång till hälso- och sjukvård och rankas bl.a. lågt i internationella 

undersökningar. 

 

Papperslösas tillgång till sjukvård är nationellt reglerat av EU:s medlemsstater. Dock är rätten 

till sjukvård på den nationella nivån ofta i strid med papperslösa migranters rättigheter enligt 

internationella människorättslagar, vilka erkänner rätten till hälsa för alla människor oavsett 

migrationsstatus.  Sverige har ett skattefinansierat sjukvårdssystem som erbjuder sjukvård 39

till alla med ett personligt identifikationsnummer, d.v.s. svenska medborgare och de med 

permanent uppehållstillstånd. Papperslösa personer i Sverige omfattas av lagen (2013:407) 

om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Det innebär att papperslösa, sedan 2013, i samma utsträckning som asylsökande har rätt till 

hälso- och sjukvård och tandvård. Vården som landstingen är skyldiga enligt lagen att erbjuda 

papperslösa ser olika ut för vuxna och barn. Papperslösa barn under 18 år har samma rätt till 

vård som folkbokförda barn i Sverige. Vuxna papperslösa har endast rätt till vård som inte 

kan anstå samt mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, läkemedel som 

skrivs ut i samband med angiven vård och hälsoundersökning. Landstingen har dock rätt att 

erbjuda vård i större utsträckning än den som anges i lagen. Bedömningen av “vård som inte 

kan anstå” avgörs alltid i enskilda fall av läkare, tandläkare eller annan ansvarig vårdpersonal. 

Enligt Socialstyrelsen är det inte lämpligt eller möjligt att bestämma diagnoser eller tillstånd 

som ska omfattas av begreppet. Begreppet är tänkt att vara en breddning av den vård som 

endast klassificeras som omedelbar och bedöms även innefatta vård där en måttlig 

fördröjning kan leda till allvarliga konsekvenser och ett större behov av vård för patienten. 

Dessutom ska vård för personer med särskilda behov, t.ex. de som har erfarenheter av 

övergrepp eller tortyr, prioriteras.   40

 

Enligt Statskontoret fungerar tillämpningen av lagen (2013:407) i de flesta fall väl. Under 

2015 registrerades nästan 30 000 besök av papperslösa i vården, vilket är mer än en 

dubblering jämfört med året före. Enligt Statskontoret erbjuder landstingen papperslösa en 

stor vårdinsats, sex landsting erbjuder papperslösa fullständig vård, d.v.s. mer än vad lagen 

39 Dan Biswas, Brigit Toebes, Anders Hjern, Henry Ascher och Marie Norredam, “Access to health care for 
undocumented migrants from a human rights perspective: A comparative study of Denmark, Sweden, and the 
Netherlands”, Health and Human Rights, vol. 14, nr. 2, 2012, s. 50-51. 
40 Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, 2016, s. 15-16.  
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kräver. De flesta papperslösa som söker vård erbjuds hälso- och sjukvård, tandvård och 

läkemedel i enlighet med vad lagen föreskriver. Dock finns det brister i vården till 

papperslösa. Det största hindret för att papperslösa erbjuds vård är att vårdpersonalen har 

bristfällig kunskap om lagen. Sju av tio läkare uppgav att de hört talas om lagen, men att de 

inte vet så mycket om den. Erfarenheter hos frivilligorganisationer visar även att kunskapen 

om lagen måste förbättras hos alla inom vården, från receptionister till sjuksköterskor och 

läkare.  41

 

Läkare i Världen genomförde en undersökning över hur den nya lagen från 2013, som syftar 

till att utöka papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård, efterlevdes de första månaderna. 

Resultatet visade att en av fyra papperslösa nekades subventionerad vård inom den offentliga 

sjukvården, och anledningen i de flesta fall var att vårdpersonalen inte kände till den nya 

lagen.  Enligt Svenska Röda Korset har lagen förbättrat tillgången till vård för papperslösa, 42

men papperslösa möter fortfarande många hinder på vägen till vård. Röda Korsets 

vårdförmedling kontaktas dagligen av papperslösa personer som har nekats vård. Ofta beror 

det på bristande kunskap hos vårdpersonalen och att lagstiftningen är luddig, vilket gör att 

enskild personal måste bedöma om vården kan eller inte kan anstå. Vårdpersonal är ofta inte 

medvetna om att “vård som inte kan anstå” är mer inkluderande än akut sjukvård. Dessutom 

uppger Svenska Röda Korset att vårdpersonal i vissa fall har rapporterat in kontaktuppgifter 

till myndigheter, vilket går emot vad patientsekretessen säger.  Papperslösa har ofta 43

bristfällig språkkunskap och svårigheter med att förstå det svenska systemet, vilket utgör 

hinder för dem att kunna hävda sina rättigheter. Dessutom vågar papperslösa patienter sällan 

argumentera för sin sak då de är rädda för att bli anmälda till polisen eller Migrationsverket.   44

 

Enligt Läkare Utan Gränser (MFS) är papperslösa marginaliserade och en grupp som ställs 

inför stora hinder för att få tillgång till vård. I praktiken innebär tillgången till “vård som inte 

kan anstå” oftast akutvård vid en akutmottagning på ett sjukhus. Tillgång till primärvård och 

41 Statskontoret, Vård till papperslösa. Slutrapport av uppdraget att följa upp lagen om vård till personer som 
vistas i Sverige utan tillstånd, 2016, s. 7-8.  
42 Läkare i Världen, 101 dagar med utökad rätt till vård för papperslösa – i teorin, 2013, s. 1. 
43 Svenska Röda Korset, Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa, Mölndal: Billes Tryckeri 
AB, 2018, s. 4-5 
44 Svenska Röda Korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, s. 36.  
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specialistvård är nästan obefintlig. Det finns inget system där vårdinstitut får statlig ersättning 

för vård av papperslösa. Det innebär att patienterna själva måste betala kostnaderna för 

sjukvård och läkemedel, vilket är omöjligt för många. Papperslösa är även rädda för att bli 

polisanmälda vid sjukhusbesök och följaktligen undviker många att söka vård.  I studien som 45

presenterades av MFS över papperslösas situation i Sverige uppgav 82 % att de har stött på 

hinder för att få tillgång till vård. Det har varit direkta hinder såsom höga kostnader och att 

vårdpersonal har nekat dem vård, samt indirekta som rädsla för att bli upptäckta. De flesta 

respondenterna uppgav att deras fysiska och psykiska hälsa har försämrats under deras tid 

som papperslösa. Respondenterna har diagnostiserats med en rad olika medicinska åkommor 

och allvarliga sjukdomar, bl.a. astma, tuberkulos och diabetes. 63 % av deltagarna var 

kvinnor, varav tolv var gravida och i behov av mödravård. 68 % av respondenterna 

rapporterar att de känner sig extremt rädda för att återvända till sina hemländer, vilket gör att 

de undviker att söka vård trots behov. Depression och ångest var vanligt och flera uppgav oro 

över att inte ha råd att betala för sjukhusbesök och läkemedel. Studien omfattar drygt 100 

patienter där alla hade olika medicinska behov, kroniska sjukdomar och graviditeter som inte 

har haft tillgång till vård, vilket enligt MFS pekar på hur papperslösa exkluderas från vården. 

MFS anser att bristen på riktlinjer över för hur papperslösas vårdbehov ska tillgodoses leder 

till ett avvisande mottagande och besvärligt omhändertagande när papperslösa uppsöker vård. 

Det sker även en ökning av stigmatisering och diskriminering av gruppen. Rädslan att bli 

upptäckt och de höga sjukhuskostnaderna gör att papperslösa i många fall undviker att söka 

vård eller väntar till sista stund.  46

 

Papperslösa har rätt till viss subventionerad psykiatrisk vård, men enligt Svenska Röda 

Korsets och Stockholms stadsmissions rapport blir de nekade den vården i stor utsträckning. 

Papperslösa med psykisk ohälsa drabbas ofta hårdare på grund av att de psykiska problemen 

gör det svårt att fatta beslut och agera.  En studie från BMC Public Health, som undersöker 47

papperslösas psykiska hälsa i Sverige, visar att depression, ångest och PTSD samt svåra 

levnadsförhållanden var vanligt förekommande. 68 % av respondenterna uppgav att de led av 

måttlig eller allvarlig ångest. 71% led av antingen måttlig eller allvarlig depression och 58% 

45 Läkare Utan Gränser, Gömda i Sverige: Utestängda från hälso- och sjukvård, 2015, s. 4. 
46 Aa, s. 5-6.  
47 Svenska Röda Korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, s. 36.  
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led av PTSD. Majoriteten av deltagarna uppgav rädsla för att återvända till sitt hemland på 

grund av politiska anledningar, pågående krig eller för att de tillhör en minoritet och riskerar 

trakasserier. Nästan alla respondenter hade en osäker boendesituation och var ofta tvungna att 

flytta. 57 % uppgav att de ofta går hungriga samt att kyrkor och volontärorganisationer var 

viktiga för att bistå med mat och andra förnödenheter som kläder.  Att leva under svåra 48

levnadsförhållanden och med en konstant rädsla för att bli upptäckt och deporterad är faktorer 

som har en skadlig inverkan på människors mentala hälsa. När rätten till rimliga 

levnadsvillkor som boende, mat och säkerhet inte skyddas innebär det svåra psykiska 

problem.  49

 

Barns rätt till utbildning 

Av alla internationella konventioner för mänskliga rättigheter är det FN:s konvention om 

barns rättigheter (barnkonventionen) som har haft störst inflytande i världen och det är den 

konvention som flest länder har ratificerat. I barnkonventionen framkommer att en av de 

viktigaste särdragen för barns rättigheter är erkännandet av barn som underordnade i 

samhället, politiken, familjen och andra institutioner. Barn behöver skydd på ett annat sätt än 

vuxna och förlitar sig mer på mänskliga rättigheter, vilket sätter större krav på samhället. 

Barn är berättigade till särskilt stöd och skydd, och utbildning för barn är en grundläggande 

mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för att kunna hävda andra mänskliga 

rättigheter. Att vara barn och papperslös innebär en trippel underordnad situation, på grund 

av statusen som barn, ofrivillig migration samt det irreguljära tillståndet. Papperslösa barn 

hävdas vara en särskilt underlägsen grupp och mänskliga rättigheter syftar till att kompensera 

för de villkoren.   50

 

Som tidigare nämnts uppskattar man att det finns mellan 10 000 och 30 000 personer som 

lever som papperslösa i Sverige. Siffran över hur många av dem som är barn är osäker, men 

Socialstyrelsen och Rädda barnen bedömer att det rör sig om 2 000-3 000.  Papperslösa barn 51

48 Lena M.C Andersson, Anders Hjern och Henry Ascher, “Undocumented adult migrants in Sweden: 
mental health and associated factors”, BMC Public Health, vol. 18, nr. 1, 2018, s. 5-7.  
49 Aa,  s. 8.  
50 Anna Lundberg och Michael Strange, “Struggles over human rights in local government – the case of access 
to education for undocumented youth in Malmö, Sweden”, Critical Policy Studies, vol. 11, nr. 2, 2017, s. 152. 
51 Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, 2016, s. 22. Rädda barnen, 
Utanför nästan allt – en vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper, Stockholm: Digaloo, 2014, s. 3.  
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och ungdomar anses vara en grupp som hör till samhällets mest utsatta, då de är beroende av 

vuxna och inte själva har valt livssituationen de är i. Alla har olika bakgrunder, och orsaker 

till varför de lever i Sverige skiljer sig. Vissa har nyligen lämnat sitt hemland och kommit till 

Sverige, en del har bott större delen av sitt liv i andra länder och andra har fötts av 

papperslösa föräldrar i Sverige. De flesta upplever en stor otrygghet, är isolerade och har från 

tidig ålder varit ensamma mycket då föräldrarna jobbar. Papperslösa barn utvecklar många 

gånger symptom på otryggheten, som t.ex. oro och sömnsvårigheter, och de riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa med långvariga konsekvenser. För den här gruppen barn är skolan 

och förskolan central för att förbättra sitt mående då det ger en möjlighet till normalisering 

och sociala kontakter.  Utbildning är ett verktyg för social rörlighet och är nödvändigt för att 52

kunna delta i ett samhälle. Utbildning är även ett riktmärke för ett lands utveckling och 

avsaknaden av den anses vara ett tecken på social kollaps och statligt misslyckande. För 

papperslösa barn utgör skolan ofta en gräns för antingen exkludering eller inkludering och 

där de ofta får sin enda kontakt med samhället. Barnens erfarenheter av samhället är direkt 

kopplade till deras erfarenheter av skolan.   53

 

Sedan januari 2020 är barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rättigheter 

synliggörs ytterligare samt att det tydliggörs att rättigheter som följer av barnkonventionen 

ska visas hänsyn av t.ex. domstolar och rättstillämpare.  Dock har papperslösa barn haft rätt 54

till skolgång, enligt svensk lag, sedan 2013. De har rätt till utbildning i grundskola, 

grundsärskola, specialskola och sameskola. De har dessutom rätt till gymnasieutbildning om 

de börjar före 18 års ålder, och kan då fullfölja hela utbildningen. Beslutet togs mot bakgrund 

av att varje barn har rätt till utbildning enligt barnkonventionen. I förarbeten framfördes att 

barn som lever i Sverige utan tillstånd befinner sig i en mycket svår situation som de själva 

oftast inte har någon makt över. Dock har papperslösa barn inte rätt till förskola och de 

omfattas inte av skolplikten, vilket gör att föräldrarna bestämmer om barnen ska gå till skolan 

eller inte. Papperslösa barns rätt till utbildning leder till att de ges förutsättningar för att 

uppnå samma kunskapsnivå som andra barn. I de flesta fall spelar det en stor roll för barnens 

52 Svenska Röda Korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, s. 14.  
53 Michael Strange och Anna Lundberg, “Education as hospitality”, Peace Review, vol. 26, nr. 2, 2014, s. 201.  
54 Regeringskansliet, Barnkonventionen som svensk lag, u.å., 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/ [Hämtad 5 april]   
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hälsa och möjligheten för dem att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Enligt 

barnkonventionen ska undervisningen utveckla barnets fulla möjligheter och respektera 

mänskliga rättigheter. Genom utbildning har barn chans att förbereda sig för vuxenlivet, 

oavsett var de kommer att leva i framtiden. Följaktligen har papperslösa elever samma 

rättigheter i utbildningen som andra elever och ska få hjälp och guidning för att utvecklas 

samt extra stöd om det behövs.  De har dessutom, på samma sätt som andra elever, rätt till 55

skolskjuts och elevresor, insatser för elevhälsan, studiehandling på modersmålet samt 

modersmålsundervisning. Det är hemkommunen, d.v.s. där eleverna permanent vistas, som 

bär ansvaret för att papperslösa får den utbildning som de har rätt till. Statsbidrag delas ut till 

de kommuner som har utbildningskostnader för papperslösa elever, men barnens rätt till 

skolgång gäller oavsett om kommunen ansöker om bidrag eller inte. Även om 

hemkommunen är ansvarig för papperslösas skolgång, måste de inte gå i kommunala skolor, 

utan kan söka sig till både statliga och fristående. Dock har kommunerna ingen skyldighet att 

söka upp papperslösa barn och erbjuda utbildning eftersom inte skolplikten gäller dem.  56

 

Trots att papperslösa barn har rätt till skolgång i Sverige, råder det fortfarande en begränsad 

tillgång till utbildning för gruppen. En orsak till det är det inte existerar några fristäder för 

papperslösa barn, de undkommer aldrig hotet om utvisning. De senaste åren har dessutom 

trycket ökat på att effektivisera sökningarna efter papperslösa och höja antalet deporterade 

personer.  Det finns en omfattande godtycklighet gentemot barn som lever i papperslöshet, 57

trots det tydliga internationella ramverket för deras rätt till utbildning. Nationell lagstiftning 

och initiativ som t.ex. REVA-projektet innebär att reglementen kan användas för att både 

inkludera och exkludera gruppen.  En del papperslösa barn går till skolan, men de ställs inför 58

många hinder. Tidigare rapporter från Socialstyrelsen visar att vuxna som håller sig gömda 

även håller sina barn gömda och därmed inte tillåter dem att gå till skolan. Det är även svårt 

ibland att återuppta skolgången om barnet börjar en ny årskurs eller familjen flyttar till en ny 

stad. Många familjer är rädda för att inskrivning kan medföra en anmälan till polisen. Även 

om vissa uppgifter om elever kan omfattas av sekretess, kan vissa bestämmelser göra att 

55 Skolverket, Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning, Mölnlycke: Elanders AB, 2015, s. 
8-9.  
56 Aa, s. 25-26. 
57 Lundberg och Strange, “Struggles over human rights in local government – the case of access to education for 
undocumented youth in Malmö, Sweden”, s. 149. 
58 Aa, s. 159. 
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polisen får tillgång till dem. Det finns heller inget förbud mot att polisen hämtar barn från 

skolan även om det är praxis att polisen avstår från det. En del skolpersonal tror dessutom att 

det är fel eller t.o.m. olagligt att ta emot papperslösa barn. Barnen exkluderas även i vissa 

skolverksamheter, t.ex. skolresor eller aktiviteter där försäkring, resedokument m.m. krävs. 

Även om skolan är en central del i deras välmående, uppger många papperslösa barn att 

skolan innebär social distansering, utanförskap och rädsla.  Samtidigt som papperslösa barns 59

formella rätt till utbildningen skapar en möjlighet, medföljer hot och risker. Åsa Wahlström 

Smith menar att Sverige har en självuppfattning om att vara barnvänligt land där fattiga och 

förtryckta barn blir omhändertagna. I sin studie visar hon dock att papperslösa barn är 

otrygga.   60

 

Skolinspektionen har genomfört en särskild kontroll av utbildningen för papperslösa och i 

den framkom att många inte får tillgång till modersmålsundervisning och de som behöver 

studiehandling på modersmålet inte får det. Kartläggning av barnens tidigare kunskap är 

dessutom otillräcklig och personal saknar kunskap om andraspråksinlärning. 

Skolinspektionen menar även att kommunerna måste klargöra för papperslösa familjer hur 

skolorna arbetar för att skolan ska bli tryggare.  Stockholms stadsmission har utrett hur 61

skolchefer i 51 kommuner i landets största storstadsområden ser på sina insatser under läsåret 

2013/14 då de blev skyldiga att för första gången enligt lag erbjuda undervisning till 

papperslösa barn. Trots att kommunerna själva var nöjda med sina insatser framkom stora 

brister. Enligt undersökningen går det omkring 110 papperslösa elever i skolan i 

storstadsområdena. Hälften av kommunerna uppgav att de har haft papperslösa barn som 

elever i grundskolan och för gymnasieskolan uppgav endast en tredjedel det. I majoriteten av 

fallen ökade inte antalet elever sedan papperslösa barn fick rätt att gå till skolan. Dock är 

kunskapen om förekomsten av papperslösa elever bristfällig. Sex av tio kommuner uppgav att 

det kan finnas papperslösa elever i skolan som de inte är medvetna om.  Endast hälften av 62

kommunerna rapporterade att de hade förberett sig för lagändringen och den vanligaste 

förberedelsen var att informera rektorer och skolchefer om ändringen. En tredjedel av 

59 Socialtjänsten, Social rapport 2010, s. 281-282. 
60 Åsa Wahlström Smith, “‘Hiding in plain sight’: Daily strategies and fear management among undocumented 
refugee children in Sweden”, Journal of Refugee Studies, vol. 31, nr. 4, 2018, s. 600.  
61 Skolverket, Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning, s. 25.  
62 Stockholms stadsmission, Tema: Barn till papperslösa, Taberg: Taberg Media Group, 2014, s. 23.  

28 



 

kommunerna uppgav att de inte vet om eleverna har fått betyg. Det var, enligt Stockholms 

stadsmission, särskilt anmärkningsvärt då kommunerna ansvarar för att garantera varje elev 

utbildning och då ingår det att se till att alla elever får betyg. Sju av tio kommuner 

rapporterade att de saknar rutiner för att hantera papperslösa barn när de far illa. De har då 

inte tagit hänsyn till barnens rädsla för myndigheter utan kontaktat socialtjänsten som vanligt. 

Undersökningen visade även att i två kommuner har polis hämtat papperslösa barn i skolan, 

trots att polisen rekommenderas att avstå från det. Inget förbättringsområden har heller 

identifierats i kommunernas svar, utan många menar att väldigt få eller inga papperslösa 

vistas i deras kommuner, och att de därmed har svårt att bedöma vad de skulle ha gjort 

annorlunda.   63

 

Kvinnors rätt till frihet från våld 

Papperslösa kvinnor är särskilt utsatta för arbetsexploatering och våld på grund av det 

rättsliga limbo de befinner sig i samt könsaspekten som även adderas. Många kvinnor lämnar 

sina hemländer på grund av fattigdom och exkludering och kommer till länder som t.ex. 

behöver deras arbetskraft men inte ser till att garantera deras rättigheter – mänsklig osäkerhet 

är både orsaken och resultatet av deras tillstånd. Estrada-Tanck formulerar det såhär: “Within 

the realm of migrants in general, though, the vulnerability constructed by the law is at the 

heart of undocumented migrant women’s human security.”  Olika organisationer har 64

uppmärksammat vad otillgängligt rättssystem leder till för våldsutsatta kvinnor i europeiska 

länder. Papperslösa kvinnor som anmäler våld i hemmet till polisen riskerar ofta utvisning, 

även om de har rätt till hjälp, vilket många inte vet om. Risken för deportering innebär 

extrema hinder för kvinnor att söka skydd, vilket även leder till att de blir utsatta för 

ytterligare våld samt straffrihet för förövare.  Att vara papperslös och kvinna eller flicka 65

anses vara de mest sårbara människorna i världen idag. Att ständigt riskera deportering och 

bristen på tillgänglig rättslig hjälp påverkar i större utsträckning kvinnor och flickor och gör 

att de hamnar i riskzonen för alla former av våld. De upplever diskriminering och fattigdom 

både på grund av sitt kön och sin rättsliga status.   66

63 Aa, s. 24-25. 
64 Dorothy Estrada-Tanck, “Undocumented migrant women in Europe: A human rights perspective from public 
international law”, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol. 12, nr. 1, 2016, s. 130. 
65 Aa, s. 131.  
66 Aa, s. 141.  
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Våld mot kvinnor i nära relationer är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. Sverige 

har ratificerat flera internationella avtal gällande kvinnors rättigheter, bl.a. FN:s konvention 

om att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Konventionen tar inte 

uttryckligen upp könsbaserat våld, men i en senare rekommendation upplyste kommittén om 

att våld mot kvinnor är en del av diskrimineringen mot kvinnor. Sverige har även ratificerat 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet (Istanbulkonventionen) som är det första juridiskt bindande regionala dokumentet 

om våld mot kvinnor i Europa.  I både svensk rätt och konventioner om mänskliga 67

rättigheter finns det en grundläggande princip om icke-diskriminering, vilken handlar om att 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett t.ex. kön. De senaste åren har den svenska 

lagstiftningen genomgått flera stora förändringar för att stärka skyddet för kvinnor som 

utsätts för bl.a. våld och sexuella övergrepp. Idag utgör t.ex. våldtäktsbrottet fler handlingar 

än förut och kommunernas ansvar har tydliggjorts i socialtjänstlagen. Bestämmelser om 

sekretess, besöksförbud och målsägandebiträde har omarbetats. Varje kommun i Sverige har 

det yttersta ansvaret för att personer som är bosatta där får den hjälp och stöd som krävs. I 

kommunernas ansvar över våldsutsatta kvinnor ingår även papperslösa kvinnor. En 

papperslös kvinna som utsätts för våld eller övergrepp i en nära relation har kommunen 

ansvar för att garantera den hjälp som krävs.   68

 

Kvinnor med begränsad tillgång till sociala, ekonomiska och politiska resurser löper en större 

risk för att utsättas för våld. Papperslösa kvinnor inkluderas i den gruppen, då bl.a. isolering, 

begränsad språkkunskap, få försörjningsmöjligheter samt okunskap om sina rättigheter 

försvårar möjligheten att undkomma våldet.  Papperslösa kvinnor uppger även att de inte 69

vågar söka hjälp eller polisanmäla på grund av att de då riskerar utvisning. Kvinnorna saknar 

de mest fundamentala förutsättningarna för få hjälp och skydd, vilket innebär att de är särskilt 

sårbara om de blir utsatta.  Förövaren använder inte sällan hot om att anmäla kvinnan till 70

67 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv, u.å. 
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/, hämtad 10 
april 2020. 
68 Socialstyrelsen, Ensam och utsatt: Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund, 2014, s. 
41-42.  
69 Svenska Röda Korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, s. 27.  
70 Länsstyrelsen Hallands län, Våld i nära relationer – en regional handbok, Ödeshög: DanagårdLitho, 2019, s. 26.  

30 

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/


 

myndigheter, vilket innebär ett effektivt maktmedel för att hålla kvar henne i förhållandet. 

Även utanför familjen utsätts papperslösa för brott och förövare kan ofta räkna med att 

kvinnan inte anmäler, vilket leder till en ansvarsfrihet för förövare. Kvinnojourer och 

kommuner uppger att de trots det har sett en ökning av våldsutsatta papperslösa som söker 

skydd. De menar dock att det är svårt att hjälpa kvinnorna eftersom det saknas statlig 

finansiering. Det förekommer även bristande kunskap och riktlinjer inom kommunerna, vilket 

innebär ett godtyckligt agerande och svag rättssäkerhet.  71

 

Enligt en undersökning från Unizon framgår det att kommuner i Sverige är sämst rustade för 

att tillgodose behoven hos kvinnor utan permanent uppehållstillstånd, d.v.s. asylsökande och 

papperslösa. Mer än hälften av kommunerna rapporterar att de inte har speciell kompetens 

eller verksamhet som kan garantera behoven för den gruppen.  Många papperslösa personer 72

känner inte till att de kan få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Förut hade socialtjänsten 

underrättelseskyldighet att meddela polisen om papperslösa vilket gjorde att många var rädda 

för att kontakta socialtjänsten trots att de behövde hjälp, men numera finns ingen sådan 

skyldighet. Trots det får papperslösa kvinnor alltför ofta inte skydd undan våld. Problemet är 

även växande då studier visar att våldsutsatta papperslösa blir fler och kommuner och 

kvinnojourer vittnar om att de allt oftare träffar papperslösa som utsätts för våld.  73

Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) 

publicerade 2019 sin första rapport om hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt 

Istanbulkonventionen. I utvärderingen framkommer att det omfattande arbetet med att 

bekämpa våld mot kvinnor många gånger förbiser kvinnor som är funktionsvarierade, 

drogmissbrukare, migranter (här ingår papperslösa) och kvinnor som tillhör nationella 

minoriteter. Svenska myndigheter instrueras att ta hänsyn till specifika behov hos alla 

våldsutsatta kvinnor, men trots det vidtas få åtgärder för att adressera den ökade sårbarheten 

hos en del kvinnor. Enligt GREVIO måste situationen förbättras för de särskilda grupperna 

om Sverige ska leva upp till sina skyldigheter enligt Istanbulkonventionen.  74

71 Svenska Röda Korset och Stockholms stadsmission, Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i 
Sverige, s. 27.  
72 Unizon, Kvinnofridsbarometern 2019: En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer, Tyresö: Cicero tryck och media, 2019, s. 15.  
73 Aa, s. 16. 
74 GREVIO, Evaluation report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Istanbul 
convention, Sweden, 2019, s. 7.  
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Konklusion  

I det här avsnittet har jag redogjort för papperslösas rätt till bästa möjliga hälsa, utbildning 

och frihet från våld i Sverige och på vilket sätt de rättigheterna kränks. Sverige har ratificerat 

internationella konventioner som innefattar de rättigheterna och har följaktligen en skyldighet 

att uppfylla sina förpliktelser under dem. Utifrån min redogörelse för papperslösas 

förhållanden kan man dra slutsatsen att skyddet av deras mänskliga rättigheter brister i många 

avseenden. Papperslösas fysiska och psykiska hälsa är generellt sett dålig och de möter 

många hinder för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Undermåliga levnadsförhållanden, 

kompetensbrist hos vårdpersonal och oförmåga att betala sjukhuskostnader är några av 

orsakerna. Barns rätt till utbildning kränks då barn och familjer är rädda för att bli upptäckta 

av myndigheter vilket resulterar i att barnen inte går till skolan. Det förekommer även brister 

inom själva utbildningen, t.ex. vad gäller särskilt stöd och modersmålsundervisning. Många 

barn har även uppgett att de upplever otrygghet och utanförskap i skolan. För våldsutsatta 

papperslösa kvinnor är det svårt att få hjälp och skydd, bl.a. på grund av rädsla för 

deportering, men även bristande kunskap hos kvinnojourer och kommuner är vanligt 

förekommande. Följaktligen är det uppenbart att situationen för papperslösa i Sverige måste 

förbättras och åtgärder vidtas för att skyddet av papperslösas mänskliga rättigheter ska stärkas 

betydligt. I nästa kapitel kommer olika politiska argument och positioner för en sådan 

utveckling att utforskas och en egen argumentation att föras. 
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4. Politiska ståndpunkter om papperslösas mänskliga rättigheter  
Den andra frågeställningen i den här uppsatsen är “Vad bör respekten för papperslösas 

mänskliga rättigheter innebära?” och i det här kapitlet kommer jag att besvara den frågan 

genom att diskutera och analysera olika argument som används i den politiska debatten om 

papperslösas mänskliga rättigheter i Sverige. I min analys har jag funnit tre olika positioner 

som finns i den politiska debatten. Den första positionen kallar jag “återvändandelinjen” och 

den innefattar ståndpunkten som proklamerar för starkare statlig suveränitet och 

minimirättigheter för papperslösa. Den andra positionen har jag döpt till 

“anständighetslinjen” och inbegriper ställningstagande för att papperslösa alltid måste 

garanteras anständiga levnadsvillkor men att utlänningslagen fortfarande är rättesnöre. Den 

sista positionen jag har hittat kallar jag “öppenhetslinjen” och omfattar argument som betonar 

vikten av Sveriges skyldigheter under internationella människorättsdokument och att 

respekten för mänskliga rättigheter bör vara oberoende legal status.  

 

Rättighetsskydd genom frivilligt återvändande  

I flera debattartiklar och politiska motioner där papperslösas situation diskuteras menar 

aktörerna att de svenska lagarna väger tyngst och alltid måste följas. Grundsynen är att 

människor som inte har tillstånd att vistas i Sverige måste lämna landet och att de som trots 

det väljer att stanna bryter mot lagen. Vidare argumenteras det för att människor som väljer 

att stanna i Sverige trots att tillstånd saknas leder till inskränkningar av deras mänskliga 

rättigheter på grund av det skuggsamhälle som växer fram. Aktörerna hävdar att 

konsekvenserna blir ett oreglerat migrationssystem, ökad kriminalitet och utsatthet samt 

orättvisa då människor som olovligen vistas i Sverige får ta del av den svenska välfärden.  

 

Centralt för de olika debattartiklarna och motionerna som för det här resonemanget är att stor 

vikt läggs vid principen om statligt självbestämmande. Debattörerna lyfter fram att 

papperslösa inte har rätt att vistas i Sverige och att de därmed inte bör få tillgång till den 

svenska välfärden. Vidare pekar de på betydelsen av att frånvaro av ordning och reda i 
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migrationspolitiken äventyrar rättssäkerheten.   I några motioner och debattartiklar 75

argumenteras det för att återvändandearbetet vid avslagsbeslut måste intensifieras. Aktörerna 

menar att personer som har fått avslag på sin asylansökan inte har rätt att stanna i Sverige och 

måste lämna landet. Invandringen måste vara reglerad och att det är skillnad på ett ja och ett 

nej. Om fler människor stannar “illegalt” kommer ett skuggsamhälle att växa fram, där 

människor lever vid sidan av det svenska samhället. Det är problematiskt för individen 

eftersom hen sätts i en utsatt situation med risk för utnyttjande, fattigdom och brottslighet.  76

Att ett skuggsamhälle etableras i Sverige är även problematiskt för samhället eftersom det 

leder till ökad segregation och kostnader. Enligt debattörerna är det mesta humana och 

effektiva att det frivilliga återvändandet ökar. För att individen frivilligt ska lämna krävs bl.a. 

bättre diplomatiska kontakter med hemländerna. De menar också att eftersom Sverige är ett 

stort biståndsland, kan det användas som påtryckningsmedel i förhandlingar om 

utlämningsavtal. Konsekvenserna måste även bli tydligare för dem som väljer att inte följa 

lagen. Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra till tio år så att inte fler kan 

hålla sig gömda och sedan söka asyl igen. Endast akut sjukvård ska ges till vuxna 

papperslösa, men barn ska ha fortsatt rätt till full sjukvård. Dessutom ska det inte vara möjligt 

för kommuner att ge ekonomiskt bistånd till papperslösa. Migrationsverket, polisen och 

kriminalvården ska få lämpliga resurser och stöd för att utvisningarna ska öka, och polisen 

ska även få tillstånd att genomföra fler inre utlänningskontroller.   77

 

Enligt argumenten skapas människorättskränkningar och utsatthet i och med att papperslösa 

väljer att stanna i Sverige utan tillstånd och att det humana är att öka det frivilliga 

återvändandet. Lösningen är därför att förbjuda människor från att gömma sig och att utöka 

polisens befogenheter så att fler papperslösa upptäcks och återvänder till sina hemländer. En 

75 Johan Forssell och Cecilie Tenfjord-Toftby, “Debatt: Sverige måste ta itu med skuggsamhället”, bt.se, 4 april 
2018, https://www.bt.se/debatt/debatt-sverige-maste-ta-itu-med-skuggsamhallet/, hämtad 15 april 2020. Mikael 
Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård, “Debatt M: Begränsa vården för papperslösa och gömda”, 
sallaallehanda.com, 20 januari 2020, 
https://www.salaallehanda.com/artikel/debatt-m-begransa-varden-for-papperslosa-och-gomda-1, hämtad 15 april 
2020.  
76 Richard Carlsson, “Debatt: Papperslösa bör endast få akut vård i Sverige”, arbetarbladet.se, 6 april 2019, 
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-papperslosa-bor-endast-fa-akut-vard-i-sverige, hämtas 15 april 2020. 
Johan Forssell m.fl. “Kommuner ska inte ge bistånd till papperslösa”, bohuslaningen.se, 18 februari 2018, 
https://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/kommuner-ska-inte-ge-bistånd-till-papperslösa-1.5189
878, hämtad 15 april 2020.  
77 Motion M1674 av Viktor Wärnick (M). Motion till riksdagen 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M), 
“Sverige kan mer – Politik som bryter det nya utanförskapet”.  
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sådan ståndpunkt är problematisk bl.a. för att den missar det faktum att en stor del av 

papperslösa människor även är statslösa, d.v.s. inte innehar något medborgarskap 

överhuvudtaget, eller att deras hemländer är ovilliga att ta emot dem eller att situationen i 

hemländerna är likartad den i Sverige eller sämre. Papperslösa är ingen homogen grupp, alla 

har olika bakgrunder och anledningar till varför de lever i Sverige. Dock kan man konstatera 

att ingen lättvindigt kan välja att leva i Sverige som papperslös på grund av de svåra 

levnadsvillkoren som följer med. Att många trots det stannar beror på att alternativet för 

många är värre. Att utvisa människor kommer i de flesta fall att leda till att deras mänskliga 

rättigheter kränks på andra platser. Enligt flera människorättsorgan finns det dessutom inga 

legitima anledningar till att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter i syfte att straffa 

eller avskräcka människor, t.ex. att öka frivilligt återvändande.  78

 

Enligt min teori har alla människor rätt att ingå i en politisk gemenskap där deras mänskliga 

rättigheter respekteras, och åsikter och handlingar är värdefulla. Papperslösa saknar den rätten 

då deras rättigheter kränks dagligen och ofta lever isolerade med oförmåga att påverka sitt 

tillstånd eller göra sin röst hörd. Även om en viss grad av statligt självbestämmande bör 

finnas, har alla människor rätt till ett rättvist medlemskap. Det innebär att stater måste 

erkänna migranters moraliska krav på tillträde och försvara rätten till rättigheter hos alla 

människor, d.v.s. rätten att vara en legal människa med specifika omistliga rättigheter. 

Följaktligen finns det inget legitimt skäl till att beröva papperslösa deras grundläggande 

mänskliga rättigheter, trots att de anses bryta mot nationella lagar i Sverige. Det rättvisa 

medlemskapet innefattar även en rätt till medborgarskap om migranten uppfyller en del 

villkor. Här kan man dock argumentera för att papperslösa inte lever upp till de kraven då 

många har fått sin asylansökan prövad och nekad, men rätten till naturalisering kan aldrig 

förbjudas helt och hållet. Så fort en människa kommer till ett land bör inte medlemskap 

nekas. Att argumentera för att en del människor inte har en rätt att befinna sig i Sverige och 

därmed måste utvisas, som debattörerna gör, är att neka människor deras kommunikativa 

frihet och moraliska personlighet eftersom de då berövas sin rätt till medlemskap. Det går 

inte att rättfärdiga varför en människa ska fortsätta vara en permanent främling när hen 

befinner sig på svensk mark eftersom det är oförenligt med förståelsen av den mänsklig 

78 Shannon Alexander, “Humanitarian bottom league? Sweden and the right to health for undocumented 
migrants”, European Journal of Migration and Law, vol. 12, nr. 2, 2010, s. 239. 
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gemenskapen och en kränkning av en människas fundamentala rättigheter. Papperslösa i 

Sverige lever många gånger i ett permanent utanförskap då möjligheten till att förändra sin 

tillvaro är liten. Chansen till att kunna erhålla uppehållstillstånd i Sverige efter många år av 

“illegal” stämpel eller återvända till sitt hemland där anknytning och kontakter minskat är 

väldigt liten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att argument som lyfts i debattartiklar 

och motioner i det här avsnittet strider mot min förståelse av mänskliga rättigheter och 

medlemskap som jag har utformat i anslutning till Benhabibs och Arendts idéer. 

Uppfattningen om att stater innehar en suverän makt att neka människor medlemskap i den 

existerande politiska gemenskapen är enligt mig problematisk och kan inte rättfärdigas. 

 

Anständiga villkor för papperslösa och statlig suveränitet  

Den andra ståndpunkten som kommer att diskuteras innehåller flera budskap. Grundprincipen 

är att svensk lag ska följas och att de som inte har rätt att stanna i Sverige måste lämna, men 

samtidigt kan inte människorättskränkningar äga rum i Sverige utan papperslösa måste 

garanteras anständiga levnadsvillkor under den tiden de befinner sig i landet. Vuxna ska ha 

rätt till vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård, och barn ska ha rätt till full vård och 

utbildning. Enligt några debattartiklar och motioner bör inte skolorna omfattas av uppgift- 

och underrättelseskyldigheten gällande papperslösa eftersom det leder till problem för barn 

att delta i skolundervisningen. Att antalet personer som avviker kommer att öka i Sverige de 

närmsta åren är något som samhället inte kan acceptera, och resurser måste avsättas för att 

möjliggöra utvisningar. Dock menar aktörerna att frågan är komplicerad och, som tidigare 

nämnts, att många papperslösa saknar ett hemland som kan eller vill ta emot dem. Det gör att 

de människorna hamnar i ett ingenmansland och för dem måste Sverige ta ansvar.   79

 

Kristina Mattsson har skrivit debattboken De papperslösa och de aningslösa, där hon bl.a. 

diskuterar hur efterfrågan på billiga tjänster främjar en svart marknad, som leder till en 

skyddslös och underbetald tillvaro för papperslösa. Enligt Mattsson är Sverige en förening 

och dess medlemmar har ett av de tryggaste välfärdssystemen i hela världen att tillgå, men de 

79 Eva Eriksson m. fl. “Sluta se papperslösa som potentiella terrorister!”, gp.se, 31 maj 2017, 
https://www.gp.se/debatt/sluta-se-papperslösa-som-potentiella-terrorister-1.4312939, hämtad 15 april 2020. 
Motion till riksdagen 2011/12:Sf268 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (KD), “Rätt till 
skolundervisning för gömda och papperslösa”. Motion till riksdagen 2012/13:So553 av Johan Andersson m. fl. 
(S), “Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård för unga papperslösa”.  
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som visats i Sverige utan att vara medlemmar får sina mest grundläggande mänskliga 

rättigheter kränkta. Mattsson argumenterar för sjukvård och utbildning för papperslösa, vilket 

till viss del har implementerats sedan boken skrevs.  Mattsson ställer sig kritisk till att öppna 80

gränser och fri invandring skulle vara lösningen på allt. Hon menar att världen måste byggas 

om innan det kan fungera eftersom fri invandring innebär fri lönekonkurrens och förändrade 

villkor för arbetstagare. Resultatet skulle bli en arbetsmarknad för de starkaste som endast 

hjälper papperslösa kortsiktigt. Mattssons fokus ligger på ekonomi och arbete och hon är bl.a. 

positiv till hårda straff för arbetsgivare som anställer papperslösa.   81

 

Flera aktörer argumenterar för en mer tillgänglig arbetsmarknad för de som befinner sig i 

Sverige, bl.a. vill man upphäva förbudet mot att arbeta och underlätta för 

arbetskraftsinvandring.  Samtidigt framförs argument om att kriminalitet på den svenska 82

arbetsmarknaden är kopplat till arbetskraftsinvandring och EU:s fria rörlighet, där 

papperslösa utnyttjas. Det eftersträvas ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta 

kontroller och regler där man värnar enskilda människor, den svenska modellen, systemet för 

arbetskraftsinvandring och EU:s öppenhet.  Även om reformerna är motstridiga, kan de på 83

olika sätt stärka papperslösas rättigheter. Om ett automatiskt förbud mot att arbeta tas bort är 

risken mindre att papperslösa ständigt utmålas som illegala. Om utökade kontroller sker för 

att förhindra människohandel och utnyttjande kommer det att gynna papperslösa eftersom de 

ofta är i riskzonen för sådan behandling.  

 

Mattssons resonemang om hur papperslösa nekas medlemskap i samhället och därmed 

berövas sina grundläggande mänskliga rättigheter går i linje med Arendts och Benhabibs. 

Mattsson menar att de universella rättigheterna reduceras till medborgerliga rättigheter när 

papperslösa inte har samma förutsättningar som andra. Dock är hon kritisk till öppna gränser, 

eftersom det skulle förvärra situationen för papperslösa på grund av en osäker arbetsmarknad. 

Mattsson har inte presenterat en tydlig lösning på hur papperslösas mänskliga rättigheter ska 

respekteras mer än genom tuffare krav på arbetsgivare och hårdare straff för utnyttjande och 

80 Kristina Mattsson, De papperslösa och de aningslösa, Stockholm: Leopard förlag, 2008, s. 125.  
81 Aa, s. 129.  
82 Motion till riksdagen 2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) “En human flyktingpolitik”.  
83 Motion till riksdagen 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m. fl. (S), “Skarpare kontroller och högre 
sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft”.  
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exploatering av papperslösa. Hon menar att samhället måste förändras innan gränser kan 

öppna. Till skillnad från Mattsson argumenterar jag för att om systemet och världen ska 

kunna förändras och villkoren för papperslösa förbättras krävs det att papperslösa inkluderas 

så att de kan påverka sin situation genom politiskt deltagande. Genom demokratiska 

iterationer kan samhällen lättare rekonstrueras eftersom de mänskliga rättigheterna hela tiden 

kontextualiseras och åberopas så att gränserna för inkludering och exkludering hela tiden 

diskuteras, vilket möjliggör för papperslösa att beviljas medlemskap. Det demokratiska folket 

omformas ständigt där både medborgare och invånare hörs och syns i den offentliga debatten.  

 

Utifrån min förståelse av vad papperslösas mänskliga rättigheter bör innebära är jag kritisk 

till uppfattningen att människor inte har rätt att residera i Sverige och bör återvända till sina 

hemländer. Alla människor har rätt till att inkluderas i en politisk gemenskap, men genom ett 

utvisningsbeslut är det uppenbart att de därmed utesluts från det svenska samhället. För att 

vara en människa som lever i ett samhälle fordras det förmåga till tal, handling och mänskliga 

relationer. Om de villkoren går förlorade leder det till att människan mister några av det 

mänskliga livets essentiella egenskaper, och enligt Arendt fördrivs hon från mänskligheten. 

Även om aktörerna argumenterar för något förbättrade villkor för papperslösa och att de alltid 

måste kunna leva ett anständigt liv i Sverige, fungerar inte det i praktiken eftersom hotet om 

utvisning ständigt finns där. En del förespråkar bestämmelser om frizoner för papperslösa i 

samhället samt reformer för en mer tillgänglig och trygg arbetsmarknad, vilket är positivt. 

Skolor och socialnämnd har idag dock ingen underrättelseskyldighet att meddela polisen, 

men trots det visar undersökningar att papperslösa är rädda för att bli anmälda och därför 

undviker att t.ex. gå till skolan. På grund av rädsla och hot om upptäckt kan inte gruppen 

delta i samhället på samma villkor som medborgare. Eftersom deras åsikter och handlingar 

inte räknas och för att de inte kan påverka den offentliga politiken leder det till exkludering 

och skuggsamhälle. Det är inte möjligt med ett upphörande av demokratiskt 

självbestämmande utan stater ska t.ex. kunna reglera processen för medlemskap och 

medborgarskap för migranter. Dock förutsätter det att stater respekterar den moraliska rätten 

till tillträde och rättvist medlemskap för alla människor, vilket inte ovanstående ståndpunkt 

överensstämmer med.  
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Öppnare gränser och mänskliga rättigheternas universalitet 

Enligt debattartiklar och politiska motioner som argumenterar för utökat skydd av 

papperslösas mänskliga rättigheter ligger fokus på människovärdet och rättighetsdokument. 

Många gånger påminner debattörerna om att papperslösa till 100 procent är människor och att 

den mänskliga värdigheten inte kan begränsas till att handla om uppehållstillstånd. Johan 

Norberg och Fredrik Segerfeldt har skrivit boken Migrationens kraft – därför behöver vi 

öppna gränser där de argumenterar för öppna gränser och att det borde vara en mänsklig 

rättighet att röra sig fritt över nationsgränser. Enligt boken behövs mer migration på grund av 

de ekonomiska vinsterna för migranten, invandrarlandet och utvandrarlandet. Författarna 

anser att migration är en av de viktigaste förutsättningarna för mänsklig frihet och att alla 

som värdesätter frihet bör se fri rörlighet som central utgångspunkt. De menar inte att alla har 

rätt att flytta vart de vill, utan begränsningar för t.ex. kriminella måste finnas, men fri 

rörlighet bör vara normen.  Ett av skälen som talar för fri migration enligt boken är att man 84

kan ta i tu med skuggsamhället och den svarta arbetsmarknad där människor lever som 

rättslösa. Människor bör kunna få en chans till en nystart även om de har råkat födas på fel 

sida om en gräns. Öppna gränser är den enda tänkbara och rättvisa strategi som 

överensstämmer med friheten.  85

 

Enligt en riksdagsmotion ska papperslösa regulariseras, d.v.s. beviljas permanent 

uppehållstillstånd, för att den striktare tillämpningen av utlänningslagen har “skapat” fler 

papperslösa. Många människor har levt i Sverige under många år och deltar på olika sätt i 

samhällslivet. Det mest humana är att genomföra en regularisering av papperslösa eftersom 

beslutet att leva som papperslös i Sverige aldrig är lätt, då valet ofta står mellan att leva gömd 

i Sverige eller leva gömd i sitt hemland. Aktörerna i motionen är kritiska till uppfattningen 

om att människor som inte har tillstånd att leva i Sverige, men gör det ändå, bryter mot lagen 

och därmed kan benämnas som brottslingar. I de flesta fall ser inte de papperslösa någon 

möjlighet att återvända till sina hemländer och kan därmed aldrig anses vara kriminella.   86

 

84 Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt, Migrationens kraft – därför behöver vi öppna gränser, Stocksund: 
Hydra förlag, 2012, s. 18.  
85 Aa, s. 27-28. 
86 Motion till riksdagen 2011/12:Sf262 av Helena Leander och Bodil Ceballos (MP), “Regularisering för 
papperslösa”.  
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Frågan om papperslösas rätt till hälso- och sjukvård har lyfts i flera debattartiklar och rätten 

till vård hävdas vara universell och inte en medborgarrätt. Att rätten till hälso- och sjukvård 

ska omfattas av alla barn utan undantag är självklart för de flesta. Dock när det gäller vuxnas 

behov av vård har regeringen endast fastslagit deras rätt till “vård som inte kan anstå” vilket 

enligt flera aktörer inte är förenligt med rätten till bästa möjliga hälsa då alla människor ska 

omfattas av den. Principen om att barn inte ska diskrimineras inom sjukvården bör även gälla 

vuxna.  Idén om att en inskränkning av rättigheter kommer att leda till att fler väljer att 87

lämna landet frivilligt ifrågasätts och aktörerna hävdar att papperslösa istället kommer att 

vända sig till frivilligorganisationer och civilsamhället för hjälp. Att ge alla människor rätt till 

vård är att aktivt följa de mänskliga rättigheterna. Dessutom minskar kostnader eftersom dyra 

akutavdelningar blir avlastade om vårdcentraler får rätt att förebygga och bota. Att neka 

papperslösa vård innebär att människovärdet graderas efter bakgrund och därför bör alla 

landsting erbjuda full vård för alla människor i Sverige.  88

 

I frågan om våld mot papperslösa kvinnor argumenteras det för att kvinnor ska ha rätt till 

skydd från våld utan att riskera utvisning. Flera debattörer framhåller att papperslösa kvinnor 

sällan väljer att kontakta myndigheter på grund av rädsla för att bli upptäckta och utvisade. 

Det innebär dessutom att det är riskfritt för förövare att misshandla eller våldta en papperslös 

kvinna. För att lösa problemet anser flera att det är samhällets ansvar att ge våldsutsatta 

kvinnor tillgång till stöd och skydd, och att det är omänskligt att utvisa våldsutsatta 

papperslösa kvinnor. Kvinnor som medverkar i brottsutredningar angående våldsbrott ska 

beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och kvinnor som själva har blivit utsatta för våld eller 

övergrepp ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om Sverige ska leva upp till sina 

internationella åtaganden bör kvinnors skydd undan hot och våld stå över hot om utvisning 

87 Elisabeth Abiri och Thomas Hammarberg, “Ge alla papperslösa rätt till sjukvård vid behov”, dn.se, 7 
november 2012, https://www.dn.se/debatt/ge-alla-papperslosa-ratt-till-sjukvard-vid-behov/, hämtad 16 april 
2020.  
88 Inger Awenlöf m.fl. “Debatt: Rätten till vård är universell”, bt.se, 18 maj 2018, 
https://www.bt.se/debatt/debatt-ratten-till-vard-ar-universell/, hämtad 16 april 2020.  
Jessica Wetterling och Elise Norberg Pilhem, “Skamligt att neka papperslösa vård”, gp.se, 8 december 2017, 
https://www.gp.se/debatt/skamligt-att-neka-papperslösa-vård-1.4906757, hämtad 16 april 2020.  
Karin Rågsjö, “Även papperslösa är till 100 procent människor”, dagenssamhälle.se, 5 december 2017, 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-aven-papperslosa-ar-till-100-procent-manniskor-19789, hämtad 16 
april 2020.  
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och överordnas utlänningslagen.  När det kommer till barns rättigheter argumenterar flera 89

aktörer för ett stärkt barnrättsperspektiv i utlänningslagen. De menar att även om barnets 

bästa redan beaktas i utlänningslagen är det inte tillräckligt när det gäller barnets position i 

asylprocessen. Rättigheter i enlighet med barnkonventionen måste säkerställas för 

papperslösa. Papperslösa barn och barnfamiljer måste ges rätt till socialt bistånd om Sverige 

ska leva upp till sina förpliktelser som följer av att alla barn har rätt till rimliga 

levnadsförhållanden.  Papperslösa barns rätt till skola och vård får aldrig inskränkas. Alla 90

barn har rätt att gå i skola eftersom det handlar om barns lika värde och förbud mot 

diskriminering, vilket är en fundamental bestämmelse i barnkonventionen. En förutsättning 

för att barnen ska kunna tillgodogöra sig sin rätt till utbildning är att de vågar gå till skolan. 

Skolan måste därför vara en frizon och att det i lag finns ett förbud för polisen att hämta barn 

som ska utvisas i eller nära skolan.  91

 

Enligt argumenten som har presenterats i det här avsnittet bör människors avsaknad av 

rättslig status inte påverka skyddet av deras mänskliga rättigheter. Det resonemanget går hand 

i hand med Benhabibs idé, som jag även delar, att den internationella MR-regimen ska 

frikoppla rätten till rättigheter från nationalitet och medborgarskap. I flera av artiklarna och 

motionerna framförs argument om att de universella mänskliga rättigheterna väger tyngre än 

nationella bestämmelser. Till exempel anses att papperslösa kvinnors rätt till frihet från våld 

ska överordna utlänningslagen, människors rätt till bästa möjliga hälsa ska stå över lagen om 

hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd samt att det ska vara 

olagligt för polis att hämta barn i skolan. Sådana förslag är förenliga med min teori eftersom 

människors grundläggande mänskliga rättigheter aldrig ska inskränkas oavsett rättslig eller 

legal status. Alla människor har rätt till att inte exkluderas från de rättigheter som garanteras i 

ett samhälle.  

 

89 Motion till riksdagen 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) “Mäns våld mot kvinnor och andra former av 
våld i nära relationer”. Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier, "Kvinnofridslagen måste gå före 
utlänningslagen", svd.se, 27 oktober 2017, 
https://www.svd.se/overordna-kvinnofridslagen-framfor-utlanningslagen, hämtad 16 april 2020.  
90 Rättsrådet för barn och unga i migration, “Barnkonventionen måste omfatta alla barn”, dn.se, 19 juli 2018, 
https://www.dn.se/debatt/andra-ej-i-klara-barnkonventionen-maste-omfatta-alla-barn/, hämtad 15 april 2020.  
91 Motion till riksdagen 2009/10:Ub530 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (FP, C, KD, M, V, MP), “Alla barns 
rätt till skolgång”.  
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Ett av argumenten som fördes fram var att papperslösa ska regulariseras i Sverige på grund 

av att nya bestämmelser har införts som inneburit att antalet papperslösa har ökat. Det 

resonemanget kan liknas vid Arendts analys om att tätt sammanslutna och civiliserade 

samhällen själva skapar “barbarer” eller “vildar”, d.v.s. statslösa. På grund av lagar i det 

svenska samhället kan papperslösa “skapas” och i och med det distanseras de från 

majoritetssamhället och tvingas leva under omänskliga levnadsförhållanden. Arendt menar att 

statslösa betraktas vara främmande inslag som kommer utifrån, men i själva verket uppstår 

papperslöshet inifrån på grund av politiska beslut som tagits i samhället. Följaktligen kan det 

argumenteras för att anledningen till att människor hamnar i papperslöshet och rättslöshet är 

orättvisa beslut av samhällsmedlemmar som väljer att inkludera en del människor och 

utesluta andra. Enligt Norberg och Segerfeldt skulle öppna gränser förbättra situationen för 

papperslösa, eftersom det innebär stärkt skydd av deras rättigheter och bättre levnadsvillkor, 

då de inte längre behöver livnära sig på illegalt arbete. Dock är det viktigt att papperslösa 

först och främst inkluderas i den politiska gemenskapen och kan påverka sina egna liv och 

förutsättningar. Författarna koncentrerar sig på fördelar som ekonomiska vinster och 

fattigdomsminskning, men enligt mig är inkludering och rätten till rättigheter centrala 

faktorer för mänskligt liv. Att papperslösa inkluderas i samhället och kan delta i 

utformningen av lagar och bestämmelser utgör en långsiktig lösning. När de blir garanterade 

sina mänskliga rättigheter förbättras deras levnadsvillkor.  

 

Konklusion 

I arbetet med att undersöka vad respekten för papperslösas mänskliga rättigheter bör innebära 

fann jag tre olika politiska positioner. Efter att ha undersökt positionernas huvudsakliga 

argument i debatten anser jag att öppenhetslinjen, som förespråkar porösa gränser och 

rättigheter som respekteras oavsett legal status, är mest förenlig med min teori i den här 

uppsatsen. De två första positionerna, återvändandelinjen och anständighetslinjen, som 

argumenterar för frivilligt återvändande och begränsade rättigheter för papperslösa, lägger 

fortfarande tyngdvikt vid statlig kontroll över migrationsgränser vilket är svårt att kombinera 

med min uppfattning om att alla människor har rätt att ingå i en gemenskap. 

Återvändandelinjen argumenterar för att papperslösas rättigheter kränks i Sverige då 

människor väljer att gå emot den allmänt accepterade principen om suveränitet och därmed 
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avstår sin rätt till rättigheter och ger upp om statligt skydd. Anständighetslinjen förespråkar 

fortsatt statligt självbestämmande, men att papperslösas rättigheter trots det måste skyddas. 

Båda positionerna innebär i slutändan att papperslösas mänskliga rättigheter inskränks, 

eftersom många papperslösa anser att alternativet att utvisas är värre och därför inte ser något 

annat val än att gå under jorden. Följaktligen innebär det en rättslös tillvaro där rädsla för 

myndigheter leder till att gruppens grundläggande mänskliga rättigheter kränks. 

Öppenhetslinjen argumenterar för att nationsgränserna ska luckras upp och reformer om 

stärkt skydd av papperslösas mänskliga rättigheter ska genomföras. Återkommande är 

resonemang om att mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner bör stå över 

nationella lagar och bestämmelser. Människovärdet och rätten till rättigheter kan aldrig 

reduceras till att vara en fråga om rättslig status eller medborgarskap.  

 

Monica Krause har använt sig av Arendt för att analysera dagens situation för papperslösa. 

Hon menar att på grund av staters befogenhet att antingen bevilja eller neka människor 

uppehållstillstånd fortsätter gruppen papperslösa att växa. Eftersom papperslösa hotas av 

utvisning, saknar de förutsättningar för att offentligt framträda som rättighetsbärare.  Genom 92

att använda Benhabibs princip om det rättvisa medlemskapet och demokratiska iterationer 

kan papperslösa inkluderas, och universella rättighetsanspråk ständigt kontextualiseras och 

utmanas i den offentliga sfären och genom rättsliga och politiska institutioner. Demokratiska 

iterationer innebär att det demokratiska folket inte bara är lagens objekt utan även dess 

skapare.  Benhabib menar att det aldrig har existerat ett felfritt överlappande system, där de 93

individer som står under lagen även är de som anses vara fullvärdiga medlemmar av “folket”, 

då vissa t.ex. har berövats sin rösträtt, medan andra inte har det. Dock anser Benhabib att om 

en individ närvarar och bor i ett specifikt territorium står hen under dess makt och därmed 

även har rätt att höras i utformandet av lagarna.  Det här är en uppfattning som jag delar och 94

därför görs bedömningen att papperslösa, eftersom de vistas och bor inom svenskt 

territorium, är bundna till lagar i Sverige och har därmed även rätt att påverka politik och 

lagstiftning. Att definiera identiteten hos ett demokratiskt folk, d.v.s. vilka som ska 

inkluderas och exkluderas, är en pågående process av “konstitutionellt självskapande”. Att de 

92 Krause, “Undocumented migrants: An arendtian perspective”, s. 339.  
93 Benhabib, The Rights of Others, s. 19-20.  
94 Aa, s. 21.  
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som inte är medlemmar i “folket” ändå blir påverkade av beslut om inkludering och 

exkludering kan dock aldrig helt och hållet försvinna, men genom demokratiska iterationer 

kan risken för det minimeras då folket kritiserar och förändrar utformningen av uteslutningen. 

Papperslösa kan på det här sättet inkluderas eftersom det hela tiden förhandlas om 

distinktionen mellan medborgare och nykomlingar och därmed blir begreppen mer flytande. 

Genom den här processen kommer vi närmare ett transnationellt system i enlighet med 

universella mänskliga rättigheter, som inbegriper alla människor endast på grund av deras 

mänskliga värdighet. Efter min undersökning ovan förespråkar jag öppenhetslinjen, vilken 

argumenterar för porösa gränser där de mänskliga rättigheterna är centrala. Den bör även 

kombineras med ett system för demokratiska iterationer eftersom de utgör en ständig process, 

där mänskliga rättigheter och medlemskap hela tiden diskuteras och beaktas. På det sättet 

undviks ett statiskt tillstånd och nya grupper, kategorier och människor kan hela tiden 

inkluderas i den demokratiska gemenskapen. I dagsläget är det här tillvägagångssättet främst 

en vision vi bör arbeta för, men som troligtvis tar lång tid. För att papperslösas mänskliga 

rättigheter ska respekteras och skyddas här och nu i Sverige krävs det att rättigheterna 

implementeras i svensk lagstiftning. I nästkommande kapitel kommer en diskussion att föras 

om hur papperslösas mänskliga rättigheter kan implementeras i den svenska rätten.  
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5. Papperslösas mänskliga rättigheter i lagstiftningen 
I föregående kapitel har olika politiska ståndpunkter diskuterats angående hur papperslösas 

mänskliga rättigheter bör respekteras. Öppenhetslinjen, som förespråkar porösa gränser och 

utvidgade rättigheter för papperslösa i Sverige, är den politiska position som tydligast 

tangerar de argument som jag för fram inom uppsatsens teoretiska och etiska ramverk. Detta 

kommer därför att ligga till grund för den tredje frågeställningen: “Hur bör papperslösas 

mänskliga rättigheter implementeras i svensk lagstiftning?” Papperslösas rättigheter görs 

gällande i konventioner som Sverige har ratificerat, men som den här uppsatsen har visat, är 

det inte tillräckligt då Sverige inte lever upp till sina åtaganden och papperslösas rättigheter 

dagligen kränks. För att papperslösa ska bli garanterade sina mänskliga rättigheter krävs det 

således att de implementeras i svensk lagstiftning. I den här uppsatsen har tre mänskliga 

rättigheter varit centrala för att utvärdera papperslösas situation i Sverige: rätten till bästa 

möjliga hälsa, barns rätt till utbildning och kvinnors rätt till frihet från våld. Följaktligen 

kommer de rättigheterna även vara i fokus när jag diskuterar frågan om hur papperslösas 

mänskliga rättigheter bör implementeras i svensk lagstiftning.  

 

Hälso- och sjukvård för alla på lika villkor 

Shannon Alexander har granskat hur Sverige lever upp till sina förpliktelser under 

internationella konventioner gällande rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa, och 

konstaterar att Sverige misslyckas med det.  Alexander anser, utifrån ett internationellt 95

rättsperspektiv, att rätten till hälsa bör vara oberoende av migrationsstatus eftersom mänsklig 

värdighet och mänskliga rättigheter inte begränsas till födelseland eller medborgarskap. 

Vidare framhåller hon att det inte är acceptabelt att återkalla rätten till bästa möjliga hälsa för 

att straffa eller avskräcka människor, eftersom det inte står någonting i konventionerna som 

godkänner att stater inskränker den rättigheten. Stater måste undvika att människor behandlas 

olika eftersom det leder till ojämlik åtnjutande av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter.  I samma anda argumenterar Biswas m.fl. och understryker att papperslösas 96

95 Alexander, “Humanitarian bottom league? Sweden and the right to health for undocumented migrants”, s. 
239.  
96 Aa, s. 239-240.  
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begränsade tillgång till sjukvård i Sverige innebär en kraftig avvikelse från de mänskliga 

rättigheterna. De framhåller att sjukvården bör vara ekonomiskt tillgänglig för alla, vara 

förenlig med rättviseprincipen och inte belasta socialt utsatta grupper i samhället. Författarna 

menar att “vård som inte kan anstå” inte tar hänsyn till den vård som patienten är i behov av, 

utan vilken grupp personen tillhör. Detta är inte i enlighet med de mänskliga rättigheternas 

grundval om förbud mot diskriminering. Dessutom framhålls medicinetiska principer och hur 

vårdpersonalen ställs inför komplexa etiska dilemman när det råder spänning mellan deras 

plikt att förse vård till patienter och regeringens restriktioner för att erbjuda vård. Biswas 

m.fl. anser att det finns många anledningar till att erbjuda papperslösa omfattande vård, 

främst ur ett folkhälsoperspektiv, men det finns även ekonomiska fördelar eftersom det är 

mindre kostsamt att erbjuda papperslösa tidigare vård än att vänta tills tillståndet är akut.   97

 

Andra aktörer har även uppmärksammat beslutet av Sveriges regering att det bör vara upp till 

landstingen om de ska utöka vården till papperslösa mer än vad som föreskrivs i 

lagstiftningen. Enligt Anna Lundberg och Mikael Spång är det anmärkningsvärt eftersom 

Sveriges regering alltid är slutgiltigt ansvarig för att implementera internationella mänskliga 

rättigheter. Dessutom innebär det en stor godtycklighet och orättvisa då en människas 

vistelseort är avgörande för hennes tillgång till vård.  Rätten till bästa möjliga hälsa gäller 98

alla människor som befinner sig inom en stats jurisdiktion oavsett personens rättsliga status. I 

enlighet med aktörerna ovan, anser jag att om papperslösas rätt till bästa möjliga psykiska 

och fysiska hälsa ska blir respekterad bör den garanteras i svensk lagstiftning genom att alla 

människor som uppehåller sig på svenskt territorium ges tillgång till full hälso- och sjukvård 

och tandvård. Nuvarande lagstiftning är svårtolkad och otydlig, vilket leder till att 

papperslösa diskrimineras och nekas behandling. Sveriges regering och riksdag bör ge 

papperslösa rätt till vård efter behov och på lika villkor och förkasta begreppet “vård som inte 

kan anstå” eftersom det enligt medicinska experter är oetiskt och oanvändbart och medför att 

patientens vårdbehov bedöms utefter andra riktlinjer än patientens bästa. Även om det idag är 

möjligt för landsting att bredda sin tolkning av den nuvarande lagen om sjukvård till 

papperslösa, vilket vissa landsting har gjort, krävs det beslut på högre nivå, där papperslösas 

97 Biswas m.fl, “Access to health care for undocumented migrants from a human rights perspective: A 
comparative study of Denmark, Sweden, and the Netherlands”, s. 58.  
98 Anna Lundberg och Mikael Spång, “Deportability status as basis for human rights claims: Irregularised 
migrants’ right to health care in Sweden”, Nordic Journal of Human Rights, vol. 35, nr. 1, 2017, s. 52-53.  
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tillgång till full hälso- och sjukvård blir garanterad. På så sätt blir vården inte slumpmässig 

eller vistelseorten avgörande. Enligt Biswas m.fl. bör sjukvården vara ekonomiskt tillgänglig 

för alla människor. Som tidigare nämnts innebär sjukvårdskostnader stora hinder för 

papperslösa att få vård eftersom de ofta lever under svåra socioekonomiska förhållanden. 

Därför bör hälso- och sjukvård samt läkemedel vara subventionerade för papperslösa 

eftersom problematiken annars kommer att kvarstå. 

 

Rätten till bästa möjliga hälsa innefattar även en rätt till anständiga levnadsvillkor, d.v.s. alla 

människor har rätt till olika socioekonomiska faktorer som främjar hälsosamt liv så som mat, 

vatten, boende och hygien. Det innebär att när papperslösas rätt till hälsa beaktas, inbegriper 

det även dessa faktorer.  Enligt Mats Tjernberg bör papperslösa inkluderas i det sociala 99

förmånssystemet och få ta del av grundläggande sociala förmåner endast på grund av deras 

territoriella närvaro. Han menar att både den formella och informella ekonomin bidrar till 

ekonomisk tillväxt, vilket är centralt för en bred välfärdspolitik. Papperslösa rör sig ofta inom 

den informella ekonomin och bidrar således ekonomiskt till staten trots uteblivna 

skatteintäkter, och bör därför ha möjlighet till ekonomiska och sociala förmåner, oavsett om 

de kan redovisa sin inkomst eller inte. Tjernberg framhåller att papperslösa tar risker för att 

förbättra sin situation, men saknar samtidigt försäkringar om något går fel.   100

 

De senaste åren har olika aktörer invänt mot att papperslösa blir tilldelade ekonomiskt 

bistånd, men utifrån Tjernbergs argument bör Sverige alltså möjliggöra för papperslösa att 

tilldelas finansiella stöd eftersom de bidrar till den svenska ekonomin genom den informella 

arbetsmarknaden. Sverige är dessutom förpliktigat att garantera bästa möjliga hälsa för alla 

människor som befinner sig inom dess jurisdiktion, d.v.s. även papperslösa. Följaktligen är 

det aldrig acceptabelt att människor tvingas leva i fattigdom eller under omänskliga 

levnadsförhållanden. Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten ansvar för att alla människor 

som vistas i kommunen, även papperslösa, ges det stöd och den hjälp de är i behov av. Dock 

kan kommuner tolka lagen brett, vilket gör att det många gånger är upp till enskilda 

handläggare att bevilja stöd eller inte. Det krävs därför att socialtjänstlagen ses över och att 

99 Biswas m.fl, “Access to health care for undocumented migrants from a human rights perspective: A 
comparative study of Denmark, Sweden, and the Netherlands”, s. 54-56.  
100 Mats Tjernberg, "The economy of undocumented migration: Taxation and access to welfare", European 
Journal of Migration and Law, vol. 12, nr. 2, 2010, s. 170-171. 
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kommunernas ansvar för papperslösa tydliggörs. Det bör i socialtjänstlagen framgå att 

papperslösa har rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor som andra bosatta och att de 

utgår ifrån de grundläggande mänskliga rättigheterna. Särskilt viktigt är det att regeringen 

säkerställer att papperslösa barn får tillgång till socialt stöd och ekonomiskt bistånd på 

samma villkor som andra barn. I enlighet med barnkonventionen bör bl.a. barns rätt till 

försörjningsstöd slås fast i socialtjänstlagen så att alla barn i Sverige har förutsättningar för 

anständig levnadsnivå. I socialtjänstens bedömningar om bistånd ska barns rättigheter alltid 

prioriteras med fokus på likabehandling och barnets bästa.  

 

Skolan – en fristad  

Hans E. Andersson har i sin artikel “International Conventions and the Regulation of 

Migration: The Convention on the Rights of the Child and Sweden” (2012) undersökt hur 

barnkonventionen har påverkat svensk lagstiftning. Han konstaterar att den har haft viss 

effekt och resulterat i en del förändringar, men att intresset för att vidmakthålla 

migrationskontroller alltid har företräde före barnkonventionens implikationer. När 

förändringar inte har varit alltför kostsamma eller hotat möjligheten till en kontrollerad 

invandring har barnkonventionen prioriterats. En del politiker hävdar att om rättighetsskyddet 

utvidgas innebär det att fler papperslösa dels kommer att söka sig till Sverige och dels välja 

att stanna.  Sedan 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag i Sverige och i den 101

fastställs alla barns rätt till utbildning. Papperslösa barn fick redan 2013 rätt till utbildning 

enligt svensk lag, men Sverige har flera gånger de senaste åren fått kritik från FN-kommittén 

för att inte leva upp till bestämmelserna som framkommer i barnkonventionen gällande skydd 

mot diskriminering och rätt till utbildning för papperslösa. Det tyder på att Anderssons analys 

fortfarande är relevant då vissa barns rättigheter inte respekteras. Exempelvis är skolan inte 

en fredad zon för papperslösa eftersom det inte är förbjudet för polis att hämta barn i 

skolmiljöer. Dessutom omfattas inte papperslösa barn av skolplikten och har inte rätt till 

förskola. Dock är den största anledningen till att papperslösas rätt till utbildning inskränks 

deras rädsla för polis och myndigheter. Följaktligen prioriteras statens inre gränskontroller 

före papperslösas rättigheter.  

 

101 Hans E. Andersson, “International conventions and the regulation of migration: The convention on the rights 
of the child and Sweden”, International Journal of Children’s Rights, vol. 20 nr. 1, 2012, s. 137-139. 
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En förutsättning för att utbildningen ska vara tillgänglig för papperslösa barn är att de vågar 

gå till skolan. Därför bör det uttryckligen i lag hävdas ett förbud mot att polis hämtar barn i 

eller omkring skolan. På det sättet blir skolmiljön en garanterat trygg och säker plats. 

Skolplikten bör även gälla papperslösa barn så att kommuner har ett ansvar att söka upp barn 

och föräldrar för att erbjuda utbildning. Dessutom bör det även i skollagen säkerställas alla 

barns rätt även till förskola, eftersom de annars kommer ha sämre förutsättningar än andra 

barn när de börjar första klass. Yngre barn är särskilt beroende av sina föräldrar och i familjer 

som saknar kontaktnät blir de lätt isolerade. Godtyckligheten som existerar nu, då vissa 

förskolor väljer att ta emot papperslösa och andra inte, kommer att försvinna om rätten till 

förskola blir lag.  

 

Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen  

Estrada-Tanck har undersökt hur skyddet för papperslösa kvinnors mänskliga rättigheter ser 

ut i Europa. Våld mot kvinnor är en form av diskriminering mot kvinnor och hon menar att 

just papperslösas kvinnor rätt till frihet från våld måste belysas ytterligare. Systemet med 

mänskliga rättigheter förpliktar stater att prioritera rätten till frihet från våld före irreguljär 

status.  Dock anser Estrada-Tanck att den strikta och godtyckliga tillämpningen av vissa 102

nationella lagar, som syftar till att reglera immigrationen, hindrar effektiv implementering av 

mänskliga rättigheter för papperslösa migranter.  På grund av den konstanta risken för 103

utvisning och bristen på tillgänglig rättshjälp försätts papperslösa kvinnor i en extremt utsatt 

situation där risken för våld är stor. Dessutom innebär de faktorerna även att papperslösa 

kvinnor faller offer för intersektionell diskriminering och fattigdom.  Halliki Voolma har 104

skrivit artikeln “‘I must be silent because of residency’: Barriers to escaping domestic 

violence in the context of insecure immigration status in England and Sweden” (2018), där 

hon undersöker problematiken gällande papperslösa kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer i Sverige. För att förverkliga kvinnors rätt till frihet från våld är det viktigt att 

identifiera hinder som finns för våldsoffer att få tillgång till stöd. Även om våldsutsatta 

papperslösa kvinnor har en formell rätt till stöd och skydd, innebär inte det en reell 

102 Estrada-Tanck, “Undocumented migrant women in Europe: A human rights perspective from public 
international law”, s. 141.  
103 Aa, s. 142.  
104 Aa, s. 141.  
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rättssäkerhet.  Voolma presenterar nödvändiga reformer för att papperslösa kvinnor i 105

praktiken ska få skydd och hjälp undan våld. Bland annat anser hon att provtiden för 

sambovisum ska tas bort, eftersom många kvinnor vittnar om att det är den största 

anledningen till att de har stannat kvar i våldsamma förhållanden. Bevis för våld i hemmet 

bör vara det enda kravet för att ett uppehållstillstånd ska beviljas. Vidare föreslår hon 

finansiering till kvinnojourer som hjälper papperslösa kvinnor samt en försäkran om att inga 

migrationsmyndigheter kontaktas. Papperslösa kvinnor ska även erbjudas tillgång till tryggt 

boende och ekonomiskt stöd för att komma undan ett våldsamt förhållande.  106

 

Både Estrada-Tanck och Voolma framhåller viktiga poänger för att säkerställa papperslösa 

kvinnors rätt till frihet från våld. Alla kvinnor som bor i Sverige, även papperslösa, har enligt 

svensk lag rätt till stöd och skydd om de utsätts för våld. Dock väger utlänningslagen tungt, 

vilket innebär att kvinnor undviker att söka hjälp. Följaktligen är hotet om utvisning det 

största hindret mot papperslösa kvinnors rätt till frihet från våld. Som flera aktörer 

argumenterar för i föregående kapitel, där politiska argument presenteras, bör 

kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen så att papperslösa kvinnors rätt till frihet från 

våld respekteras. Om papperslösa kvinnor som anmäler till polisen eller kontaktar 

kvinnojourer samtidigt riskerar utvisning, innebär det att många kvinnor undviker att söka 

hjälp. Därmed blir deras rätt till frihet från våld kränkt och de riskerar att utsättas för 

ytterligare våld. För att papperslösa kvinnors rätt till frihet från våld ska implementeras i 

svensk lagstiftning bör den rättigheten överordnas utlänningslagen, d.v.s. papperslösa kvinnor 

som har blivit utsatta för våld och kontaktar myndigheter ska inte kunna utvisas. Det har även 

framgått av min uppsats att många kvinnojourer inte tar emot papperslösa för att de inte får 

ekonomiskt stöd för det. Följaktligen måste kvinnojourer erbjudas finansiella medel för att 

papperslösa kvinnor ska bli garanterade hjälp och skyddat boende.  

 

105 Halliki Voolma, “‘I must be silent because of residency’: Barriers to escaping domestic violence in the 
context of insecure immigration status in England and Sweden”, Violence Against Women, vol. 24, nr. 15. 2018, 
s. 1845.  
106 Aa, s. 1845-1846.  
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Brandväggar – verktyg för att garantera grundläggande mänskliga 

rättigheter 

Det återkommande problemet och det största hindret för papperslösa att garanteras sina 

rättigheter generellt sett är hotet om deportering. Följaktligen krävs det en lösning på hur 

papperslösas rättigheter kan skyddas utan att de samtidigt riskerar att upptäckas och utvisas. 

Linus Hermansson, Jacob Lind och Hanna Scott diskuterar hur brandväggsprincipen kan 

bidra till att papperslösa barn och unga i Malmö i större utsträckning kan åtnjuta sina 

mänskliga rättigheter. Författarna menar att papperslösas “utvisningsbarhet”, som medför 

konstant rädsla och osäkerhet, kraftigt påverkar deras rätt till liv, hälsa och utveckling.  107

Brandväggsprincipen innebär att relationen mellan migrationskontrollerande myndigheter 

och institutioner som arbetar för mänskliga rättigheter regleras. Syftet är att papperslösa 

människor inte ska utsättas för ökad risk för utvisning när de t.ex. anmäler brott, går till 

skolan eller uppsöker vård. Mer specifikt innehåller principen två dimensioner, där den första 

innebär ett skydd mot utlämnande av information och den andra ett skydd av vissa platser 

från gränspolisarbete. Principen har fastställts av olika internationella institutioner, bl.a. FN:s 

barnrättskommitté, men är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Dock förekommer redan till viss 

del “brandväggar” i Sverige i form av sekretessregler mellan och inom myndigheter som 

socialtjänst, skola, sjukhus och polis där syftet är att förhindra delning av personlig 

information, vilket har särskild betydelse för papperslösa.   108

 

Om brandväggar implementeras i svensk lagstiftning skulle det innebära att 

sekretessbestämmelser stärks för de som träffar papperslösa. Register kan t.ex. inte lämnas ut 

för att eftersöka en person och polisen blir tydligt förbjuden att besöka vårdinrättningar, 

skolor, myndigheter, organisationer etc för att hämta papperslösa. Min uppsats har visat att 

kunskapsbrist och förvirring hos personal gällande vilka rättigheter papperslösa egentligen 

har är ett återkommande problem. Lagstiftning om brandväggar skulle innebära att riktlinjer 

och strategier förtydligas och det skulle utgöra ett konkret sätt för organisationer att 

genomföra rättighetsarbete. Författarna poängterar att principen inte bara verkar för att 

garantera papperslösa deras rättigheter, utan även underlättar deras möjlighet att ta sig ur sin 

107 Linus Hermansson, Jacob Lind och Hanna Scott, “Brandväggsprincipen – att säkerställa papperslösa barn och 
ungas rättigheter i Malmö” i Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, 
redigerad av Anne Harju och Jonas Sjölander, Malmö: Holmbergs, 2019, s. 60.  
108 Aa, s. 63. 
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irreguljära status. Om papperslösa får tillgång till trygga platser där de kan få juridiskt stöd 

och information kan de öka sina kunskaper om sina rättigheter och möjligheter till att 

regulariseras.  Följaktligen är brandväggsprincipen ett användbart verktyg för att 109

papperslösas mänskliga rättigheter ska respekteras i praktiken samt för att de ska kunna 

tillskansa sig information om hur de kan ta sig ur ett papperslöst tillstånd. Även om vissa 

sekretessbestämmelser gäller på t.ex. sjukhus, i skolor, socialtjänst och så vidare, är detta inte 

reglerat i lagstiftningen, vilket gör att papperslösa aldrig kan känna sig helt trygga när de 

uppsöker vård, går till skolan eller kontaktar socialtjänsten. Som tidigare nämnts leder det till 

att många istället avstår från att kontakta eller besöka myndigheter och institutioner. En 

lagstiftning om brandväggar skulle innebära att problemet till viss del blir löst. Jag har i 

uppsatsen återkommit till betydelsen av att människor inkluderas i den politiska 

gemenskapen, där deras åsikter och handlingar är värdefulla samt kan vara en del i 

utformningen av politik och lagar som de påverkas av. Brandväggsprincipen kan även här 

utgöra en viktig strategi då fristäder kan främja papperslösas föreningsfrihet och möjligheter 

till att göra sina röster hörda. Om organisationer, föreningar och politiska samfund även 

skulle utgöra frizoner innebär det att papperslösa lättare kan framföra sina åsikter och påverka 

sin situation. Att möjliggöra för papperslösa att uttrycka sig anonymt är även av betydelse. 

Det krävs dock större åtgärder än så för att verklig rättvisa och inkludering av papperslösa 

ska ske.  

 

Utökat människorättsskydd genom regularisering 

I föregående kapitel, där jag diskuterade politiska ståndpunkter för hur papperslösas 

mänskliga rättigheter bör respekteras, lyftes Miljöpartiets argument om att papperslösas 

status ska regulariseras. Partiet ansåg att på grund av Sveriges skärpta utlänningslagar har 

papperslöshet skapats av staten och att det mest humana är att bevilja de människorna 

uppehållstillstånd, eftersom de redan är en del av samhället. Mellan 1988 och 2018 har 

Sverige minst åtta gånger frångått den rådande migrationspolitiken och beslutat om 

regularisering. Vid tre tillfällen riktade sig besluten till papperslösa migranter och utgjorde 

tillägg till lagstiftningen där människor beviljades uppehållstillstånd. Gymnasielagen, som 

trädde i kraft 2018, är ett av de större regulariseringsbesluten som riktade sig till papperslösa. 

109 Aa, s. 71.  
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Lagen medförde att tusentals ensamkommande migranter beviljades uppehållstillstånd för 

studier på gymnasienivå.  Även om gymnasielagen har kritiserats för att vara svårtolkad är 110

den ett exempel på när politiska beslut leder till att papperslösas tillstånd regleras av 

beslutsfattare. Det går givetvis att argumentera för att det mest effektiva sättet för att 

papperslösas mänskliga rättigheter ska respekteras är att bevilja gruppen uppehållstillstånd 

eller medborgarskap. Deras bristande människorättsskydd beror på deras avsaknad av rättslig 

status och att bevilja gruppen det skulle således innebär att deras villkor blir detsamma som 

för svenska medborgare.  

 

Lundberg och Spång har riktat kritik mot hur den svenska staten implementerar rättigheter för 

specifika grupper i den nationella lagstiftningen och argumenterar för att utvidgning av 

specifika rättigheter kan förstärka systematisk ojämlikhet. Författarna pekar på hur viktigt det 

var att balansera mänskliga rättigheter och gränskontroller genom att kategorisera människor 

efter deras rättsliga status, när lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar skulle 

utformas. Kategorisering av människor är inte problematiskt när det t.ex. gäller turister och 

utbytesstudenter, som har stöd hos sin ambassad genom sitt medborgarskap, men för 

papperslösa är det ofördelaktigt. Lundberg och Spång menar att när specifika lagar har införts 

för papperslösa har det lett till en uppfattning om politisk “godhet” och att få framsteg 

därmed sker när det gäller att utveckla idén om att mänskliga rättigheter bör kopplas till 

människovärde istället för till legal status. Att implementera specifika rättigheter utefter 

indelningar av människor i olika kategorier, som t.ex. medborgare, asylsökande och 

papperslösa, leder till att kopplingen mellan mänskliga rättigheter och rättslig status förstärks. 

Enligt Lundberg och Spång bör staten istället fokusera på att utveckla ett rättsligt system och 

lagar där rättigheter frånkopplas medborgarskap.   111

 

Lundberg och Spång har en viktig poäng eftersom det mest rättvisa och jämlika bör vara att 

frångå indelning av människor utifrån deras juridiska status helt och hållet. Den mest 

effektiva vägen för att papperslösa ska erhålla sina mänskliga rättigheter är att deras 

irreguljära status regulariseras, d.v.s. de beviljas uppehållstillstånd. Mänskliga rättigheter 

110 Delegationen för migrationsstudier (Delmi), De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, 
Rapport 2020:1, Stockholm: Elanders Sverige AB, 2020, s. 36.  
111 Lundberg och Spång, “Deportability status as basis for human rights claims: Irregularised migrants’ right to 
health care in Sweden”, s. 53.  
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realiseras i politiska samhällen där samhällsmedlemmar erkänner varandra som 

rättighetsbärare. En människa bör därför alltid bli accepterad i ett samhälle och beviljas 

medlemskap så att de mänskliga rättigheterna respekteras för personen i fråga. Att 

regularisera papperslösa på grund av deras mänskliga värdighet är i linje med den här 

uppfattningen, vars huvudsakliga poäng är att ingen ska nekas medlemskap. Dock är en sådan 

utveckling utifrån dagens situation utopisk och det bör således praktiseras en mellanväg, där 

papperslösas specifika mänskliga rättigheter implementeras i svensk lagstiftning, som jag 

tidigare presenterat, men att regulariseringsmöjligheter diskuteras och att det på sikt blir 

verklighet. Målsättningen bör vara att rättslig status och kategorisering av människor ska 

elimineras helt och hållet. För att papperslösas rättigheter ska skyddas utifrån dagens svenska 

kontext krävs dock att gruppens behov synliggörs och att specifika lagstiftningsåtgärder 

vidtas. I ett senare scenario och för att problematiken med mänskliga rättigheternas starka 

koppling till rättslig status långsiktigt ska lösas, krävs det att papperslösa rätt till rättigheter 

utgör en garanti för medlemskap i den existerande politiska gemenskapen. Demokratiska 

iterationer möjliggör att papperslösa beviljas medlemskap eftersom gränserna för vilka som 

ska inkluderas och de mänskliga rättigheterna hela tiden tolkas, utmanas och förändras 

genom dialoger och diskussioner mellan alla aktörer i samhället. Papperslösa har rätt att 

inkluderas i samhällsgemenskapen där de kan påverka den rådande politiken och de lagar 

som de är objekt för. Som tidigare nämndes kan brandväggsprincipen även användas för att 

möjliggöra vägar för papperslösa att höras i den offentliga debatten gällande beslut som 

påverkar deras liv. Frizoner bör inte endast existera inom skolor, sjukhus, kvinnojourer och 

socialtjänst utan även införas så att papperslösas rätt till politiska delaktighet och föreningsliv 

skyddas. Att utvidga skyddet för papperslösas rättigheter i det svenska samhället, främst 

genom brandväggar, kan innebära att deras politiska delaktighet främjas samt att deras 

nuvarande akuta inhumana tillstånd beaktas.  

 

Konklusion 

I det här kapitlet har utsikterna för att realisera papperslösas mänskliga rättigheter i den 

svenska lagstiftningen diskuterats. Efter att ha undersökt materialet hittar jag en del förslag 

till ny lagstiftning, och jag har kommit fram till några specifika åtgärder som jag anser är av 

störst betydelse. Gällande papperslösas rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård bör det i 

54 



 

lagstiftning framgå att papperslösa har rätt till full sjukvård i Sverige och att den nuvarande 

lagen, som endast ger gruppen rätt till vård som inte kan anstå, bör avfärdas. Principen om att 

rätten till hälso- och sjukvård ska omfatta alla barn bör således appliceras när det gäller 

vuxnas behov av vård. För att papperslösas rätt till bästa möjliga hälsa ska respekteras krävs 

det även att de lever under anständiga levnadsvillkor. Socialtjänstlagen, som i nuläget har ett 

stort tolkningsutrymme, bör klargöras så att även papperslösas rätt till ekonomiskt stöd 

tydligt formuleras. Det största hotet mot barns rätt till utbildning är rädsla för att upptäckas 

och därför bör det i lag framgå ett förbud för polis att hämta barn i skolområden i syfte att 

utvisa dem. Det bör även framgå i skollagen att papperslösa barn har rätt till 

förskoleutbildning. I fråga om kvinnors rätt till frihet från våld bör kvinnofridslagen 

överordnas utlänningslagen, eftersom nuvarande situation gör att papperslösa kvinnor i behov 

av hjälp undviker att kontakta myndigheter på grund av risken för upptäckt. För att 

kvinnojourer ska ha möjlighet att hjälpa papperslösa kvinnor krävs det även bestämmelser om 

ekonomiska bidrag till sådana insatser. 

 

Hotet om upptäckt och utvisning gör att den mest effektiva åtgärden är att brandväggar 

upprättas och blir lag. På det sättet kan papperslösa känna sig säkra när de antingen kontaktar 

myndigheter eller rör sig i vissa miljöer. Om brandväggsprincipen implementeras i 

lagstiftningen blir det förbjudet för t.ex. polis att besöka skolor och sjukhus i syfte att utvisa 

människor och för personal att lämna personlig information om papperslösa till myndigheter. 

I kapitlet har jag hävdat att dessa åtgärder är kortsiktiga lösningar på problemet. De innebär 

att papperslösas mest fundamentala mänskliga rättigheter blir respekterade, men som jag har 

argumenterat för i uppsatsen, bör papperslösa inkluderas i den offentliga och politiska sfären 

där deras åsikter och handlingar är betydelsefulla, så att de själva blir en del av utformningen 

av lagar och bestämmelser som styr deras liv. Jag argumenterar dock för att 

brandväggsprincipen kan utgöra ett möjligt tillvägagångssätt för att papperslösa får sina 

röster hörda och påverkar den offentliga debatten. Fristäder för papperslösa bör även 

inbegripa platser som möjliggör politiska aktiviteter och föreningsliv så att de ses som aktiva 

aktörer och rättighetsbärare. Om ytterligare miljöer blir fredade zoner kan papperslösa lättare 

påverka sin situation och uttrycka sina åsikter eftersom de då genom lag ges rätt till politiskt 

utrymme. Genom att organisera sig tillsammans med andra i samma situation kan 

papperslösa även utföra politiska protester och utmana statens migrantionslagar. Tidigare 
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exempel, främst i Frankrike, visar hur papperslösas mobilisering har inneburit att gruppen 

erhållit större respekt och erkännande samt att frågor kring papperslöshet har lyfts i 

invandringsdebatten. På det här sättet återfår papperslösa makt och skapar rum för offentlig 

frihet, vilket innebär att de inkluderas i den publika sfären och kan påverka politik och 

lagstiftning, trots att de saknar rättslig status.  

 

För att papperslösa långsiktigt ska inkluderas och beviljas medlemskap i gemenskapen krävs 

det dock att papperslösas irreguljära status regulariseras. Brandväggar kan även här spela en 

viktig roll då de möjliggör att platser där papperslösa kan tillskansa sig kunskap om sina 

rättigheter och få juridisk hjälp i migrationsfrågor blir frizoner. I förlängningen bidrar det till 

att de lättare kan ta sig ur sin papperslösa tillvaro. Till exempel har det visat sig i efterhand att 

många papperslösa inte hade möjlighet att nyttja gymnasielagen från 2018, vilken utgjorde en 

regulariseringsprocess, eftersom de inte fick information om den. Om de hade fått tillgång till 

trygga platser där de kunde få vägledning och hjälp i juridiska frågor hade många fler kunnat 

ta del av lagen.  Även om ett regulariseringsbeslut för alla papperslösa i Sverige är det mest 112

rättvisa och humana är en sådan åtgärd tyvärr inte realistisk i nuläget. Dock är det ett mål att 

sträva efter och förslagen som diskuterats ovan underlättar en sådan process. Idealet bör vara 

att respekten för de mänskliga rättigheterna inte tar hänsyn till rättslig status överhuvudtaget 

utan endast den mänskliga värdigheten och territoriell närvaro bör vara av betydelse. 

Lagstiftande åtgärder om mänskliga rättigheter är centrala för att papperslösas rättigheter 

konkret ska skyddas i Sverige just nu. Diskussionen om hur papperslösa på riktigt kan 

inkluderas får dock inte stagnera i och med utvidgade rättigheter för gruppen, utan bör endast 

ses som steg i rätt riktning.  

  

 

 

 

 

 

112 Hermansson m.fl, “Brandväggsprincipen – att säkerställa papperslösa barn och ungas rättigheter i Malmö”, s. 71.  
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6. Papperslösas rätt till rättigheter 
Den här uppsatsen har undersökt det bristande skyddet för papperslösas mänskliga rättigheter 

i Sverige och argumenterat för hur dessa bör respekteras samt implementeras i nationell 

lagstiftning. Uppsatsen är strukturerad med hjälp av tre frågeställningar. Min första 

frågeställning har handlat om hur papperslösas mänskliga rättigheters inskränks och har 

koncentrerats kring tre mänskliga rättigheter, nämligen rätten till bästa möjliga hälsa, barns 

rätt till utbildning och kvinnors rätt till frihet från våld. Jag kommer fram till att samtliga 

rättigheter kränks, t.ex. är papperslösas hälsa generellt sett sämre än andras och de har endast 

begränsad tillgång till hälso- och sjukvård. Ofta blir de även nekade den vård de har rätt till 

på grund av kompetens- och kunskapsbrist hos personal samt svårigheter att betala 

sjukhuskostnader. Gällande barns rätt till utbildning undviker många barn att gå till skolan för 

att det inte är förbjudet för polis att hämta barn i skolmiljö. Det finns även brister inom själva 

undervisningen och många barn vittnar om att de är otrygga i skolan. Papperslösa kvinnors 

rätt till frihet från våld kränks på grund av att många avstår från att anmäla brott och söka 

hjälp på grund av hot om utvisning. Dessutom visar materialet i min undersökning att 

kvinnojourer många gånger inte tar emot papperslösa på grund av okunskap och resursbrist.  

 

Den andra frågeställningen har handlat om hur papperslösas mänskliga rättigheter bör 

respekteras och jag presenterar tre olika politiska positioner som jag har urskilt i den svenska 

debatten. Med hjälp av Arendts och Benhabibs teorier har jag utvecklat en egen förståelse för 

hur papperslösas mänskliga rättigheter kan beaktas och respekteras. I min teoretiska ansats 

utvärderar jag de politiska positionerna och kommer fram till att öppenhetslinjen som 

förespråkar porösa gränser och utvidgat skydd av papperslösas mänskliga rättigheter kan ges 

såväl juridiskt som demokrati-teoretiskt stöd. Icke-medborgares rätt till mänskliga rättigheter, 

som grundar sig i varje människas inneboende värde och värdighet, bör väga tyngre än staters 

rätt att kontrollera immigrationen.  
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Den tredje frågeställningen handlar om hur papperslösas mänskliga rättigheter kan 

implementeras i svensk lagstiftning. Jag har presenterat ett antal idéer som jag anser är 

användbara och argumenterar för att papperslösas rätt till rättigheter som utbildning, hälso- 

och sjukvård och frihet från våld bör stå över utlänningslagen. Om deras mänskliga 

rättigheter ska respekteras ska de inte kunna utvisas när de gör sig synliga i samhället för att 

få sina rättigheter tillgodosedda. Lagstiftningen måste även bli tydligare så att 

tolkningsutrymmet reduceras eftersom det ofta leder till att papperslösa missgynnas. Jag har 

även argumenterat för att brandväggsprincipen kan verka för att garantera skydd av 

mänskliga rättigheter och att den kan medföra utrymme för politisk delaktighet för 

papperslösa. I ett nästa skede, som är i enlighet med idén om att ingen ska nekas 

medlemskap, bör regulariseringsmöjligheter utforskas för gruppen. Som flera aktörer och 

forskare hävdar bör den svenska regeringen i arbetet med att utöka skyddet för papperslösas 

rättigheter frångå en medborgarrättslig kategorisering av människor överhuvudtaget utan 

istället inkludera papperslösa på samma villkor som svenska medborgare, vilket då 

automatiskt kommer att leda till större respekt för deras mänskliga rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att papperslösa har försatts i ett rättslöst tillstånd, där 

deras mänskliga rättigheter inskränks på grund av deras irreguljära status. På grund av staters 

suveräna makt över sina gränser och kontroll över immigrationen innebär det att papperslösa 

är fysiskt närvarande, men legalt och socialt frånvarande. Hur problematiken kan förstås och 

möjliga vägar för att förbättra situationen har diskuterats och analyserats genomgående i 

uppsatsen. Mitt huvudargument som har genomsyrat uppsatsen är att den grundläggande 

mänskliga rättigheten är rätten till rättigheter som tillkommer alla människor oavsett rättslig 

status. På grund av det har även papperslösa rätt till rättigheter och staten bör respektera och 

skydda en sådan överordnad rätt.  

 

Inledningsvis i uppsatsen diskuterade jag relevant forskning i ämnet, där viktiga bidrag 

presenteras. Till exempel tar Magdalena Kmaks artikel avstamp i papperslösas begränsade 

människorättskydd och utforskar möjligheten för papperslösa att kategoriseras som en 

minoritet och därmed omfattas av det skyddet. Dock tvivlar hon på att stater kommer att vara 

villiga att utvidga sitt ansvar för papperslösa och pekar på att det har skett en tillbakagång 
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gällande staters engagemang i minoritetsrättigheter och att de troligtvis kommer att motsätta 

sig inkludering av ytterligare en minoritet. För att möjliggöra en förändring krävs det att 

minoritetsskyddets statscentrism överges och istället bör lagar och idéer om 

minoritetsrättigheter inrikta sig på mobila identiteter som inte utgår från nationer.  Kmaks 113

analys är av betydelse för argumenten i den här uppsatsen, eftersom den belyser hur 

papperslösa utmanar majoritetssamhället och vedertagna uppfattningar. Deras tillstånd 

framtvingar nya tankesätt och ger upphov till nya idéer om identitet och tillhörighet samt hur 

samhället och människor är i ständig rörelse och förändring. Hennes strategi att inbegripa 

papperslösa i minoritetsskyddet för att deras mänskliga rättigheter ska bli respekterade är ett 

möjligt tillvägagångssätt. Dock kvarstår problematiken kring statlig suveränitet, vilket 

eventuellt kommer att leda till att papperslösas rättigheter kränks – fast enligt andra principer 

och konventioner. Kmak menar att staters inflytande bör minska för att möjliggöra en 

förändring och att utformningen av minorietsrättigheter som annars är rotade i nationen 

istället bör utgöra transnationella former av tillhörighet. Jag delar argumentet om att staters 

suveräna makt innebär hinder, men jag har i min uppsats diskuterat etiken kring och de 

juridiska möjligheterna för att frångå en medborgarcentrerad kategorisering helt och hållet 

och istället möjliggöra för att regularisera papperslösas irreguljära status så att de inkluderas i 

samhället på riktigt, vilket utmanar Kmaks villkorade resonemang.  

 

Gregor Noll anser att relationen mellan staters makt och papperslösa migranters 

rättighetsanspråk är instabilt, vilket inte bara medför problem för migranten utan även att idén 

om mänskliga rättigheternas universalitet ifrågasätts. Vidare menar Noll att en papperslös 

människa endast är subjekt för de mänskliga rättigheterna när hon antingen ska utvisas eller 

regulariseras. Som papperslös blir hon endast tilldelad omänskliga villkor och om hon gör 

anspråk på sina rättigheter placerar hon sig själv i ett tillstånd av underkastelse.  I sin artikel 114

analyserar Noll bakomliggande orsaker till varför papperslösas mänskliga rättigheter inte 

skyddas, men presenterar inte en lösning på problemet. Nolls resonemang är av betydelse för 

min analys då den skapar en djupare förståelse för frågan. Min argumentation har tagit 

113 Kmak, “The right to have rights of undocumented migrants: inadequacy and rigidity of legal categories of 
migrants and minorities in international law of human rights”, s. 13-14.  
114 Noll, “Why human rights fail to protect undocumented migrants”, 271-272.  
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avstamp ifrån hans förklaringsmodell men jag har till skillnad från honom diskuterat hur 

papperslösas rättigheter bör och kan respekteras i praktiken. 

 

Enligt Anna Bluś är det nödvändigt att utmana konceptet med gränser, statlig suveränitet och 

immigrationskontroll då det innebär att alla människors lika värde inte kan förbises. Även om 

politik som förespråkar öppna gränser ofta anses vara ouppnåelig och principen om statlig 

suveränitet är stark, ser Bluś ändå ljuspunkter i initiativ där papperslösa migranter 

demonstrerar, gör sig synliga och återtar sin politiska röst. Bluś anser att tillfälliga åtgärder 

som lindrar problemen för papperslösa är viktiga, men att Arendts koncept om rätten till 

rättigheter samtidigt är beroende av politiskt medlemskap. Hon kommer fram till slutsatsen 

att papperslösas rättigheter inte kan vara avhängiga välviljan hos andra, utan att det krävs 

legal inkludering, t.ex. politiska initiativ för regularisering.  Bluś lyfter den centrala 115

problematiken och för liknande resonemang som jag har gjort i den här uppsatsen. Dock ger 

hon få specifika förslag på hur papperslösas mänskliga rättigheter kan respekteras utifrån en 

specifik kontext, utan pekar allmänt på att papperslösas status måste regulariseras. Även om 

jag delar den uppfattningen argumenterar jag för ett mer realistiskt perspektiv i min uppsats 

samtidigt som möjliga vägar för att papperslösa ska kunna regulariseras och därmed 

inkluderas diskuteras. Olika lagstiftningsåtgärder för att förbättra papperslösas villkor är en 

kortsiktig lösning, men bör inte ersätta regularisering eller ett rättsligt erkännande av 

papperslösa. Dock krävs politiska åtgärder för att den akuta situationen ska hanteras samt att 

det längre fram möjliggör att papperslösas status kan regulariseras.  

  

Monica Krause konstaterar även hon hur papperslösas irreguljära status kastar ljus på 

motsättningen mellan det statscentrerade medborgarskapet och de mänskliga rättigheternas 

universalitet. Hon menar bl.a. att Arendt har hjälpt oss att förstå den politiska betydelsen av 

papperslösas protester, d.v.s. att deras handlingar skapar utrymme för offentlig frihet. När 

papperslösa äntrar den offentliga sfären återfår de sin värdighet och makt som de förut blivit 

nekade.  I min uppsats har jag i viss omfattning diskuterat papperslösas makt att åberopa 116

sina rättigheter genom att protestera. När papperslösa gör sig synliga i det offentliga rummet 

och aktivt hävdar sina rättigheter påverkar de migrationsdebatten. Eftersom papperslösa inte 

115 Bluś, “Beyond the walls of paper: Undocumented migrants, the border and human rights”, s. 444-446.  
116 Krause, “Undocumented migrants: An arendtian perspective”, s. 343-345.  
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inkluderas kan de inte heller delta i utformandet av rättigheterna, vilket i sin tur innebär att de 

berövas sin rätt till rättigheter. Det är en ond cirkel där deras “icke-status” är svår att bryta, 

men genom migrantledda initiativ där papperslösa tar saken i egna händer kan cirkeln brytas. 

Det här resonemanget ligger i linje med Benhabibs teori om att de som är lagens objekt även 

ska vara dess subjekt. Rätten till rättigheter innebär en rätt till medlemskap och då inkluderas 

människor även i den demokratiska iterationen. Papperslösas röster måste höras om 

mänskliga rättigheter på riktigt ska implementeras i lagstiftningen.  

 

I min uppsats har jag kommit fram till att papperslösa har rätt till rättigheter som måste 

implementeras i lagstiftningen. Ingen av de ovan nämnda artiklarna har specifikt undersökt 

de möjligheterna, i synnerhet inte i en svensk kontext, utan övergripande diskuterat problemet 

och bl.a. kommit fram till att papperslösa bör omfattas av minoritetsskydd, eller mer passivt 

konstaterat att papperslösa själva utmanar statens migrationspolitik genom protester. Detta är 

viktiga förslag och bidrar till en nödvändig diskussion om papperslösas inkludering i 

samhället. För att papperslösas grundläggande mänskliga rättigheter ska respekteras i en 

svensk kontext krävs dock ny och förtydligande lagstiftning samtidigt som 

regulariseringsmöjligheter på sikt bör beaktas.  
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