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Abstract
Social services and children of irregular immigrants - a study of legal science

Socialtjänsten och barn till irreguljära immigranter - En rättsvetenskaplig undersök-
ning
Av: Karin Österling

The aim of this study was to examine how the social services could investigate and
support children of irregular immigrants within the boundaries of the law. More spe-
cifically it aimed to examine the legal possibilities and obstacles for the social services
to support irregular immigrants, how the officials at the social services act considering
the legal aspects, and how they reason morally and ethically when dealing with ir-
regular immigrants. To answer the aim of the study the theory of positive law was used
combined with qualitative interviews with two officials at the social services. Moreo-
ver a small quantitative telephone study with officials in the social services and with
voluntary organizations was made. The study has used theories of sociology of law,
law and ethics, and professional (civil) disobedience. The conclusions were that chil-
dren of irregular immigrants are included by the Swedish law for social services, but
are hindered from getting support by the legal obligation to inform the police authori-
ties when the social services are dealing with foreigners who did not apply for a resi-
dence permit. There is a need for the officials to be extra committed in such cases and
they break the obligation to inform to be able to support the children.

English Keywords: Irregular immigrants; undocumented immigrants; illegal immigrants;
illegal aliens; asylum seeker; Social service; Swedish law; Civil disobedience; Law
and ethics
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1 Inledning och bakgrund
I Sverige finns idag runt 15 0001 personer som lever med hot om avvisning eller ut-

visning, och som befinner sig utan legal status i Sverige, det vill säga irreguljära immigranter
(Socialstyrelsen, 2006-111-1, s. 339-346). I och med den tillfälliga lagen (UtlL 1989:529, 2
kap 5§) som gällde den 15 november 2005 till den 31 mars 2006, efter ett brett politiskt arbete
från bland annat kampanjen Flyktingamnesti 2005, var det många framför allt barnfamiljer
som fick uppehållstillstånd, men det var hela 24 % av barnfamiljerna som fick avslag. Det
utgör tusentals personer (Migrationsverket, 2007-01-03) Antalet barnfamiljer som gått under
jorden har därför minskat sedan dess, men det finns fortfarande många som är i samma situa-
tion som innan, och de kommer antagligen att bli fler i takt med att nya generationer asylsö-
kande får avslag på sina ansökningar. Samtidigt har problematiken runt irreguljära immi-
granter blivit allt mer uppmärksammad och mer erkänd även av offentliga organ. 2006 tog för
första gången Socialstyrelsen med irreguljära immigranter i sin årliga rapport (Socialstyrel-
sen, 2006-111-1, s. 339-346).

Irreguljära immigranter skapas genom att världen politiskt är uppdelad i nationalsta-
ter. Det krävs ett medborgarskap, ett medlemskap i en stat, för att få full tillgång till civila,
politiska och sociala rättigheter. Denna form av statsmedlemskap är grunden för en världs-
ordning som kategoriserar och territorialiserar människor i nationella enheter. En följd av
denna världsordning är att ett nationellt medlemskap har blivit ett tecken för mänsklighet.
Medborgarskapet är inkluderande för en stats medborgare då de får sina rättigheter, och även
skyldigheter. Samtidigt är det exkluderande eftersom det lämnar icke-medborgarna utanför.
Inte bara dem som är medborgare i en annan stat, utan även dem som befinner sig på statens
territorium utan att vara medborgare i någon stat (SOU 2006:37, s 284 & 287). De som dess-
utom befinner sig lagstridigt på ett territorium blir extremt exkluderade.

Irregularitet är en produkt av den svenska asyl- och migrationspolitiken. Beroende på
att det har blivit mycket svårare att få asyl i Sverige under 1990-talet (SOU 2006:37, s 291)
har allt fler valt att stanna kvar efter att de fått avslag på sin asylansökan, helt enkelt för att de
inte har något bättre alternativ. De flesta irreguljära immigranter i Sverige är också tidigare
asylsökande. Irregulariteten i sig är en produkt av den världsordning som råder. I och med
indelningen av världen i nationalstater har människor extremt olika förutsättningar för sitt liv
beroende på var de föds. Det är inte på något sätt konstigt att människor väljer att flytta till
andra länder där man har större möjligheter till överlevnad. I västvärlden ser vi det som en
naturlig rättighet att arbeta eller studera i ett annat land under en tid. Däremot är det inte alla
som har samma öppenhet gentemot dem som vill göra samma sak här. Nationalstaten ger oli-
ka människor olika förutsättningar beroende på var de föds. Detta är enligt mig i grunden ett
rasistiskt tänkande som baserar sig i den politiska uppdelningen av världen i nationalstater.

Att leva som irreguljär immigrant i Sverige kan vara oerhört svårt. Många försöker
ändå leva ett så normalt liv som möjligt, men att inte ha ett giltigt identitetskort och de fyra
sista siffrorna i personnumret i ett så byråkratiskt land som Sverige innebär att man riskerar
att bli ifrågasatt nästan vad man än gör: när man lånar en bok på biblioteket eller hyr en film,

                                                
1 Av flera anledningar är det väldigt svårt att veta exakt hur många irreguljära immigranter det finns i
landet. Siffran baseras på hur många som rapporteras ha avvikit från utvisning.
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söker arbete, i kontroller i tunnelbanan och i alla kontakter med vård och annan omsorg. Man
lever ständigt under hotet av att bli upptäckt och avvisad. Detta kan leda till en oerhörd stress
som kan förvärras av att många har obearbetade trauman bakom sig. Barnen far ofta illa i så-
dana situationer, särskilt eftersom de inte har någon rätt till skolgång eller barnomsorg enligt
svensk lagstiftning.

Det borde med andra ord finnas ett stort behov av stöd och hjälp från samhället för
dessa människor.  Jag tror att det är oklart för många inom socialtjänsten vad som gäller juri-
diskt för gruppen irreguljära immigranter. Den enskilde tjänstemannen har ett stort handlings-
utrymme i synnerhet när det gäller barn. Barn har fler rättigheter än vuxna men det är ofta
oklart hur rättigheterna kan förverkligas i praktiken. Vistelsebegreppet och kommunens yt-
tersta ansvar i Socialtjänstlagen innebär att alla som vistas i kommunen ska omfattas av lagen.
Vad händer då med dem som inte har någon legal status? Den personen vistas inte lagligt i
landet, dock vistas den de facto i kommunen.

1.1 Problemformulering
Lagstiftningen är utformad främst för människor som är medborgare eller har uppe-

hållstillstånd i Sverige, varför irreguljära immigranter inte passar in i mallarna för social-
tjänsten. Irreguljära immigranter är icke-medborgare, vilket gör att det är problematiskt huru-
vida de inkluderas av de sociala rättigheter som föreskrivs genom lagstiftning som berör soci-
altjänstens område. Samtidigt befinner de sig de facto i landet, och frågan är om de då ska
omfattas av den lagstiftning som finns. Som socialarbetare ställs man inför en mängd juridis-
ka och moraliska problem i kontakten med de irreguljära immigranterna.

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med min studie är att undersöka hur man inom socialtjänsten

kan utreda och stödja barn till irreguljära immigranter inom ramen för Socialtjänstlagen och
annan lagstiftning som berör socialtjänsten. Jag har två delsyften. Det första är att redogöra
för vilken rättslig reglering som finns på området. Det andra syftet är att genom intervjuer se
hur tjänstemän inom socialtjänsten agerar dels utifrån juridiken, och dels utifrån aspekter om
moral och rätt.

1.3 Frågeställningar
• Vilka juridiska möjligheter och hinder finns det för socialtjänsten att utreda barn till irre-

guljära immigranter?
• Hur agerar handläggare inom socialtjänsten utifrån rättskällorna då de har kontakt med

barn till irreguljära immigranter?
• Hur påverkar moralen respektive rätten handläggare inom socialtjänsten då de utreder

barn till irreguljära immigranter?

1.4 Avgränsning
Jag har i uppsatsen begränsat mig främst till svensk lagstiftning, och inte undersökt

särskilt djupgående hur internationella konventioner påverkar och skulle kunna tillämpas. Jag
har tagit upp internationella konventioner i tidigare forskning och kunskapsläget, men jag har
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inte gått in i dem på djupet i min egen undersökning, även om jag har jämfört resultaten med
den tidigare forskningen. Jag har inga anspråk på att fastställa gällande rätt.

Jag undersöker främst huruvida irreguljära immigranter omfattas av sociallagstift-
ningen eller ej, och vilka möjliga hinder som finns till att arbeta med dem i praktiken. Jag
undersöker inte närmare om det finns några särskilda handläggningsregler och dylikt inom
socialtjänsten för denna grupp. Likaså undersöker jag tjänstemännens ageranden utifrån just
dessa lagar, och inte i allmänhet deras agerande i kontakten med barn till irreguljära.

Min undersökning har tagit plats främst i Stockholms län.

1.5 Begrepp och definitioner
I mina begreppsförklaringar har jag inspirerats av Shahram Khosravis begrepp vilket

han använder i SOU 2006:37. Khosravi är fil dr i socialantropologi och forskar om irreguljära
immigranter på Stockholms Universitet.
Irreguljära immigranter: Med irreguljära immigranter menar jag dem vars närvaro inom
landets gränser är lagstridig. Deras irregularitet kan ha uppstått på olika sätt: 1) Så kallade
’Overstayers’, det vill säga de som stannar kvar i landet efter att deras visums giltighetstid har
gått ut. 2) Asylsökande som undlåter att lämna landet efter utvisningsbesked. 3) Personer vars
inträde och vistelse i landet är okända för migrationsmyndigheterna. Inom framför allt grupp
1 och grupp 3 kan det finnas personer som vistas här mot sin vilja, det vill säga offer för traf-
ficking. Irreguljära immigranter är en mycket heterogen grupp och det enda som kan sägas
vara gemensamt för hela gruppen är det faktum att personerna befinner sig lagstridigt inom
landets gränser.

Khosravis förklaring till användningen av termen är så bra, att jag använder den rakt
av:

Jag använder termen ’irreguljär’ i stället för den officiella termen ’illegal’
och mindre officiella termer som ’papperslös’, ’dokumentlös’, eller ’gömd’.
När man använder termen ’illegal’ finns en risk att man bidrar till att den
diskursiva makten hos utlänningslagen och lagar rörande invandring bibe-
hålls. Dessutom bidrar det till att reproducera den vardagliga associationen
mellan immigranters gränsöverskridande och akten att bryta mot vad som
kallas ’lagen’ [För att undvika denna risk använder jag termerna ’illegal’
och ’illegalitet’ inom citattecken.] vilket i sin tur medför en kriminalisering
av migration. Irreguljär migration bryter mot statens lagar och inte mot det
allmänna rättsmedvetandet, eller mot allmän moral och etiska normer. 

Termen papperslös, som ofta används av akademiker och journalister, är
inte heller användbar i den svenska kontexten. Begreppet är en direkt över-
sättning av den franska termen ’sans papier’. I Frankrike används ’papier’
för identitetshandlingar. I Sverige har papper inte samma betydelse. Dessut-
om är en migrant utan papper eller dokument inte nödvändigtvis en ’illegal’
invandrare (och tvärtom). Jag använder termen irreguljär immigrant för den
person som i något avseende avviker från vad som är regel för en icke-
medborgare i ett land. En irreguljär immigrant bryter mot villkoren för in-
träde och vistelse i ett land. Jag väljer att använda termerna ’immigrant’
och ’migration’ i stället för ’invandrare’ och ’invandring’. De sistnämnda
termerna har omvandlats till en svensk byråkratisk och politisk beteckning.
’Migration’ och ’immigrant’ refererar till migration i ett transnationellt
sammanhang och ligger bortom de etnocentriska associationer som termen
’invandrare’ för med sig. (a a., s. 284)
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På vissa ställen i uppsatsen har jag använt begreppet Gömda flyktingar, eller göm-
da. Det har jag gjort om det är den termen som används i sammanhanget. Under mina inter-
vjuer har jag också använt mestadels den termen, eftersom det är den term som är mest an-
vänd i talspråk.

1.5.1 Förkortningar
1.5.1.1.1 SoL Socialtjänstlagen.

UtlF Utlänningsförordningen
UtlL Utlänningslagen (jag refererar både till den gamla utlänningslagen som slutade att gälla
31 mars 2006, och den nya som gäller därefter.)
SekrL Sekretesslagen
LMA Lagen om mottagande av asylsökande m. fl.
JO Justitieombudsmannen
Europakonventionen Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
ESC-commitee Commitee for Economic Social and Cultural Rights
ICESCR The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - Den interna-
tionella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
ICMW United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Mi-
grant Workers and Members of Their Families
UDHR Universal declaration of human rights - Allmänna förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna
BUP Barn och Ungdomspsykiatrin
HVB Hem för vård och boende
Picum Platform for international cooperation on undocumented migrants

1.6 Förförståelse
Jag har under en längre tid varit aktiv i asylrättsrörelsen där jag har arbetat ideellt

som kontaktperson åt irreguljära immigranter, samt engagerat mig politiskt för deras rättig-
heter och för en annan asylpolitik. Eftersom jag tydligt tar ställning för att samhället inte bor-
de exkludera denna grupp människor, och anser att de som är födda inom ett lands gränser
inte borde ha större rätt till att bo där en någon annan, färgar det självklart mina ståndpunkter i
frågan om irreguljära immigranter ska ha rätt till insatser från Socialtjänsten.

Innan jag satte mig in i rättsreglerna för mitt specifika område trodde jag att irregul-
jära hade mycket mindre rättigheter än de har. Därför var min förståelse att de social-
sekreterare som vill utreda irreguljära inom socialtjänsten skulle vara tvungna att göra det på
ett mer dolt sätt än de faktiskt behöver.

2 Forskningsområdet och kunskapsläget
I det här kapitlet beskrivs kunskapsläget och den tidigare forskning som finns inom

mitt område. Det börjar med en motivering av upplägget. Kapitlet går igenom den forskning
som finns om socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter, samt kunskapsläget inom
andra områden: vård och skola. En redogörelse för internationell forskning om mänskliga
rättigheter för irreguljära immigranter finns med för att belysa socialtjänstens ansvar gentemot
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internationella konventioner. Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en redogörelse
för vilken betydelse forskningsområdet och kunskapsläget har för min uppsats.

2.1 Motivering till dispositionen av detta kapitel
Det har varit svårt att hitta forskning om rättigheter för irreguljära immigranter i Sve-

rige. Jag har hittat två C-uppsatser, ett par studier från organisationer, material från Social-
styrelsen, en sammanställning av resultatet från ett seminarium ordnat av Rädda Barnen samt
en bok och några artiklar som ej är vetenskapliga artiklar eller forskning. Jag har valt att an-
vända alla dessa i en kunskapsöversikt, som inte nödvändigtvis enbart är baserad på forsk-
ning. Att inte bara använda forskning valde jag eftersom all denna litteratur överlappar var-
andra, och det skulle saknas mycket information om jag uteslöt den icke vetenskapliga litte-
raturen.

Jag har hittat en del internationell forskning som handlar om irreguljära immigranter
och mänskliga rättigheter med mera. Jag kommer att ta upp denna för att kunna jämföra med
svenska förhållanden, och i slutändan för att se hur det stämmer överens med hur socialtjäns-
ten agerar och resonerar.

2.2 Kunskapsläget runt socialtjänstens ansvar för irreguljära
Det jag har hittat som finns skrivet om socialtjänstens insatser vad gäller irreguljära

immigranter är inte särskilt omfattande. Enligt Vestin och Unnbom (2006) har socialtjänsten
det yttersta ansvaret för alla som befinner sig i kommunen. Detta gäller även irreguljära im-
migranter till dess en annan huvudman träder in. Angel och Hjern (2004) däremot säger att
socialtjänsten inte har något ansvar vad gäller irreguljära immigranter förutom vad gäller barn
som far illa, då kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, även ut-
ländska turister. Angel och Hjern uppger inte vad de baserar uppgifterna på, medan Vestin
och Unnboms text bygger på ett seminarium som hållits av Katrin Brusquini, som är jurist på
Socialstyrelsen.

Vestin och Unnbom (2006) utvecklar resonemanget om socialtjänstens ansvar. Ett
hinder för att irreguljära ska söka hjälp från socialtjänsten är att det finns en underrättelse-
skyldighet i Utlänningsförordningen. Där står att socialtjänsten är skyldig att uppge till poli-
sen första gången de ger en insats till en person som inte har sökt uppehållstillstånd. ”Det kan
man tolka på två sätt – som att det ska finnas en aktuell ansökan om uppehållstillstånd, eller
att personen det gäller någon gång har sökt uppehållstillstånd” (Vestin & Unnbom, 2006, s
18). Vidare säger man i seminariet att Anders Thunved, som har skrivit flera lagkommentarer,
har skrivit en artikel om detta, och att han hävdar att underrättelseskyldigheten skall tolkas
som en skyldighet för myndigheter att uppmana alla att söka uppehållstillstånd, inte som ett
sätt att få människor avvisade. Men lagtexten och förarbetena ger ingen tydlig vägledning i
hur man ska agera, varför risken finns att Socialtjänsten tolkar det som att man alltid ska upp-
ge när en irreguljär familj får insatser, vilket i sin tur leder till att många blir avskräckta från
att ansöka om insatser då de behöver det.
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2.3 Kunskapsläget gällande vård och skola för irreguljära immigranter

2.3.1 Vård

2.3.1.1 Vuxna
Ingen får nekas omedelbar vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 4§. Detta gäller

även irreguljära immigranter. Irreguljära har dock inte rätt till vård som kan anstå. Det finns
inga klara regler för vad som är omedelbar vård eller vård som kan anstå, utan det är upp till
varje sjukhus att bedöma (Eriksson & Henriksson, 1997; Läkare utan gränser, 2005; Picum,
2003; SoS-rapport 1999:5). Det finns dock flera hinder även för att irreguljära ska våga upp-
söka vårdinrättningar i akuta lägen. Ett hinder är att många är rädda för att bli angivna till
polisen av sjukhuspersonal (Picum, 2003). Enligt sekretesslagen är det förbjudet för personal
att på eget initiativ kontakta polisen, eller Migrationsverket, då en irreguljär flykting söker
vård. Däremot är de skyldiga att uppge att en person finns där om polisen frågar efter en viss
person. Trots detta är det personal på sjukhus som är ovetande om detta och tar kontakt med
polisen eller Migrationsverket. Även om det inte händer ofta uppstår det en enorm rädsla hos
de asylsökande att det ska hända, eftersom det kan få som konsekvens att de blir utvisade. Ett
annat hinder för att irreguljära ska söka vård är att de ofta blir skyldiga att betala för vården
utan subventioner. Det kan bli en enorm skuld som måste återbetalas om de skulle få uppe-
hållstillstånd. För exempelvis en förlossning utan komplikationer kan kostnaden bli ungefär
21 000 kronor och för ett vanligt akut läkarbesök 2 000 kronor. (Läkare Utan Gränser, 2005)

Det finns flera olika organisationer, främst i storstäder, som på ideell basis hjälper ir-
reguljära immigranter. Vissa är organiserade så att de har mottagning en viss veckodag, me-
dan andra har ett nätverk och samordnar så att irreguljära tas emot på vårdarnas ordinarie ar-
betsplatser. (Läkare utan gränser, 2005; Picum, 2003)

2.3.1.2 Barn
De barn som tidigare har sökt asyl har rätt till samma vård som alla andra barn i Sve-

rige, det vill säga kostnadsfri vård. Detta stämmer överens med konventionen om barnets rät-
tigheter. Barn till irreguljära immigranter som inte tidigare har sökt asyl (det vill säga grupp
ett och två enligt min definition, se begreppsförklaringar i kapitel 1), har däremot, precis som
vuxna, bara rätt till akut vård. (Läkare Utan Gränser, 2005; Picum, 2003). Tidigare hade barn
inte någon rätt till vård genom svensk lagstiftning, även om barnkonventionen var ratificerad
(Eriksson & Henriksson, 1997; Picum, 2003). Läkare utan gränsers erfarenheter visar att i de
allra flesta fall får ändå alla barn vård, även om de inte tidigare har sökt asyl. Många föräldrar
oroar sig också för att de ska bli angivna till polisen om de tar sina barn till sjukhus, varför
många avstår från att söka vård så långt det går.

2.3.2 Skolgång
Irreguljära barn har ingen lagstadgad rätt till skolgång i Sverige (SoS-rapport 1999:5;

Vestin, 2006), trots att det strider mot barnkonventionen (Vestin, 2006). Däremot är det inte
olagligt för skolor att ta emot barn, om de vill. I statsbudgeten 2006 avsatte svenska regering-
en pengar för skolgång åt irreguljära barn för att markera att det inte finns något förbud. Dessa
pengar fördelades dock jämt över alla kommuner, vare sig de tog emot irreguljära immigran-
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ter eller ej, och någon lagändring om rätt till skolgång har inte gjorts. (Vestin, 2006). Enligt
Lundberg (2006) fastställer FN:s barnkonvention rätten till skolgång för alla barn, samt att
staten har skyldighet att tillgodose den rätten. Picum (2003) uppger att det är många irreguljä-
ra immigranter i Sverige som inte får möjlighet att gå i skolan.

2.4 Forskning om tillgång till mänskliga rättigheter

2.4.1 Internationella konventioner
Det finns inga klara bud i EU-regler eller i konventioner om mänskliga rättigheter

vad gäller irreguljära immigranter, utan det är till stor del upp till den enskilda staten att se till
att mänskliga rättigheter omfattar även dem (Bell, 2004; Da Lomba, 2004). Det finns ett vitt
spektrum av olika nationella och internationella lagar och konventioner som reglerar deras
status, och det ser olika ut i olika länder (Cholewinski, 2006). Det är ofta stora skillnader i
praktiken vilka rättigheter som reguljära och irreguljära immigranter kan utnyttja (Da Lomba,
2004). Jag har i internationell forskning hittat hänvisningar till flera olika konventioner, men
oftast är det inte tydligt vad som gäller för irreguljära immigranter, eller så har bara ett fåtal
stater ratificerat dem.

Da Lomba (2006) skriver att stater gärna framhåller när de låter irreguljära immi-
granter få tillgång till vård med mera. De argumenterar ofta att de gör det utifrån att de har en
human inställning. Da Lomba argumenterar dock mot detta synsätt på grund av att detta är
rättigheter som är skyddade i internationella konventioner.  FN:s grundpelare vad gäller
mänskliga rättigheter, den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Universal
declaration of human rights, UDHR) gör inte någon skillnad mellan medborgare och icke-
medborgare, men problemet ligger i vilken stat som har skyldighet att garantera och tillhan-
dahålla rättigheterna (Cholewinski, 2006). Det har utformats rättigheter för dem som vistas i
en stat som de inte är medborgare i2, men dessa omfattar endast dem som vistas legalt i sta-
tens territorium. Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rät-
tigheter (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) som
är ratificerad av alla länder i Europarådet3 utom Andorra, innehåller i stort samma rättigheter
som UDHR. Commitee for Economic Social and Cultural Rights (ESC-commitee) som är den
kontrollerande instansen för ICESCR har uttalat sig i ett fall som gäller Spanien att de, trots
att Spanien tillgodosåg vissa sociala rättigheter, borde se till att det finns ett effektivare skydd
av de fundamentala ekonomiska, kulturella och sociala rättigheterna. (Cholewinski, 2006)

Det finns en internationell konvention som omfattar alla immigranter, oberoende av
legal status: the United Nations International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Denna konvention har dock
bara ratificerats av tre länder i Europarådet, och inte av Sverige, varför den inte är relevant.
Däremot finns det en konvention som heter ILO convention no. 143 of 1975 in Migrant Wor-
kers (supplementary provisions) som understryker i sin första artikel att alla som ratificerat

                                                
2 The Declaration of the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in Which
They Live
3 Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation som har 46 medlemsstater. (Nationalen-
cyklopedin, 2006-11-03a)
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konventionen, vilket Sverige har gjort, är skyldiga att respektera de grundläggande mänskliga
rättigheterna för alla invandrade arbetare (migrant workers). Det står också explicit i artikel
9(1) att både reguljära och irreguljära immigranter ska ha samma rättigheter vad gäller bland
annat socialförsäkringar. Däremot gäller konventionens tredje del endast reguljära immigran-
ter. (Cholewinski, 2006)

Shahram Khosravi (SOU 2006:37) skriver inte explicit om de rättsliga förutsättning-
arna för irreguljära immigranters tillgång till mänskliga rättigheter, utan har ett etnografiskt
perspektiv. Han kommer i sin artikel Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter
och det nakna livet (a a) fram till att irreguljära immigranter gestaltas som anti-medborgare.
Anti-medborgare är ett begrepp som Khosravi använder för att beskriva hur irreguljära immi-
granter framställs. En anti-medborgare är någon som i den offentliga bilden hotar
”medborgarna” och ”svenskheten”. ”Irreguljära immigranter är anti-medborgare för att de
betraktas som en samhällsbelastning. De anses ha en negativ inverkan på välfärden och eko-
nomin (den enda kostnad de belastar samhället med är, ironiskt nog, utvisningskostnader).” (a
a, s 300) När en irreguljär immigrant reduceras till en anti-medborgare förlorar han/hon rätten
att ha rättigheter. Detta avslöjar en motsägelse i det samtida nationalstatssystemet. De inter-
nationella mänskliga rättigheterna, och värnandet om dem går inte ihop med staternas intresse
av territoriell suveränitet. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna statuerar att alla ska
ha rätt till emigration men inte rätten till immigration. Vidare statueras allas rätt till en natio-
nalitet, men det står inte något om staternas skyldighet att ge immigranter medborgarskap.
”Med andra ord: medborgarskap - rätten att ha rättigheter- är inte i sig självt en rättighet. Till
dess att så är fallet finns det två sorters individer, människor och resten.” (a a, s. 306-307)

2.4.2 Europeiska konventioner och lagar
I konventioner som gäller Europa är framförallt EU:s Europeiska Sociala Stadgan

(nedan kallad Stadgan) relevant för området men också Europeiska konventionen för de
mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Det är dock inte tydligt uttryckt om irreguljära
immigranter ska omfattas av dem eller inte.  Enligt Cholewinski (2006) omfattar Stadgan bara
”foreigners who are nationals of other contracting parties ´lawfully resident and working
regularly within the territory of another contracting party” (a a, s. 30) och Europa-
konventionen alla under parternas jurisdiktion. Den som befinner sig på en stats territorium
kan normalt anses befinna sig under statens jurisdiktion (Danelius, 1997, s. 47). Därmed torde
även irreguljära immigranter omfattas av Europakonventionen. Da Lomba (2004) ger exempel
på fall i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna4 där Europakonventionen har tilläm-
pats på irreguljära immigranter. Något som ytterligare motiverar att irreguljära immigranter
skall ha rätt till vård är att det i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter-
na slås fast att alla som befinner sig inom EU-området skall ha rätt medicinsk vård och att en
hög nivå av mänskligt skydd ska vara säkerställt. Dock har det inte någon gång förekommit
att någon har provat detta i Europeiska Gemenskapernas domstol, och stadgan är inte bindan-
de. Dessutom har medlemsstaterna ett visst mått av självbestämmande inom vårdområdet.

                                                
4 Europarådets instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna. (Nationalencyklopedin, 2006-11-03b)
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2.5 Slutsatser från forskningsområdet och kunskapsläget
Det oklara rättsläget i den internationella lagstiftningen avspeglas i den nationella.

De områden som är tydligare i svensk lag än i internationell är möjligen vården. Det är tydligt
att barn har rätt till vård, medan vuxna bara har det i akuta situationer. Jag har inte funnit
mycket skrivet om barns till irreguljära immigranters specifika rätt till skolgång, men det
faktum att irreguljära flyktingbarn inte har rätt till skola i Sverige stämmer inte särskilt väl
överens med Barnkonventionen.

Picum (2003) framhåller problemet med att det svenska systemet är väldigt välorga-
niserat. Det blir en nackdel för irreguljära immigranter eftersom man är tvungen att ha ett per-
sonnummer nästan vad man än ska göra i Sverige. Det gör att det är väldigt svårt för tjänste-
män på olika inrättningar att göra något utan att registrera ett personnummer.5

Khosravi (SOU 2006: 37) framhåller det motsägelsefulla i att även om det i mänskli-
ga rättigheter framhålls rätten att emigrera finns inga rättigheter att immigrera. Likaså har alla
rätt till ett medborgarskap, men det finns inga skyldigheter för stater att ge medborgarskap.
Detta leder till att irreguljära immigranter inte har tillgång till mänskliga rättigheter.

2.5.1 Kapitlets betydelse för min uppsats
Det verkar inte som att det finns särskilt mycket kunskap om socialtjänstens ansvar

för irreguljära barn, utifrån den litteratur som jag har hittat. På grund av det är det relevant att
undersöka vilken kunskap som finns om sociala rättigheter och samhällets skyldigheter för
irreguljära immigranter i övrigt. Övriga sociala rättigheter för irreguljära barn, som vård och
skola, är något mer klargjorda, och särskilt vårdområdet är väl utforskat. I och med att det är
tydligt vad som gäller på vårdområdet är det lätt att göra jämförelser med erfarenheterna där-
ifrån i senare analys.

Forskningen om internationella konventioner kan vara en bra bakgrund för att se hur
väl svensk lagstiftning och tillämpning stämmer överens med internationella konventioner
och EU-rätt, samt om det är som Khosravis teori, att irreguljära immigranter inte har någon
tillgång till mänskliga rättigheter.

                                                
5 Det finns dock en möjlighet för sjukhus och andra institutioner att skapa ett reservpersonnummer för
dem som saknar ett riktigt.

3 Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel redovisas rättsvetenskaplig teori, samt teorier om moral och rätt

och civil olydnad, det vill säga de teorier som kommer att användas för analys av mitt insam-
lade material.

3.1 Rättsvetenskaplig teori
I rättsvetenskaplig teori skiljer man mellan internt juridiskt perspektiv (rättsdogma-

tiskt) och ett externt juridiskt perspektiv. I det interna perspektivet undersöker man rättskäl-
lorna utifrån att de är ett vedertaget normsystem, som kan tolkas utifrån givna modeller. I det
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externa juridiska perspektivet undersöks rätten utifrån teorier om samhället, såsom historiska,
sociologiska, kriminologiska, statsvetenskapliga eller andra perspektiv. (Alexius Borgström &
Hollander, 2005)

Jag har valt att skriva mitt arbete ur ett rättssociologiskt perspektiv, men det kommer
även att ha vissa internt juridiska inslag då jag till viss del kommer att undersöka vad lagen
ger. Jag har dock inga anspråk på att fastställa gällande rätt, utan kommer endast att gå ige-
nom vilken rätt det finns att ta hänsyn till i frågan.

3.2 Internt juridiskt perspektiv- rättsdogmatismen
Det interna juridiska perspektivet bygger på rättspositivism. Den kännetecknas av att

man anser att rättsreglerna bygger på och härleds ur politiska och demokratiska processer.
Man studerar därför rättsordningen utifrån vad som är gällande rätt för den stat man forskar
om. Man ser den gällande rätten som ett institutionellt faktum, att rättsreglerna existerar och
att det går att hitta den objektivt rätta tolkningen. Eftersom fastställandet av den gällande rät-
ten anses vara en objektiv tolkning av vad som är lagens mening, har den samma utformning
för alla som använder sig av den, såväl domare som socialarbetare och andra. (Alexius Borg-
ström & Hollander, 2005)

Hydén (2001, s. 11) påpekar att rättspositivismen inte är uppbyggd på teorier om
verkligheten och hur denna fungerar, utan utgår från ett givet regelsystem. Anna Christensen
(1986) anser dock att i utvecklingen av rättspositivismen har man tidigare tagit hänsyn till
rättsreglernas förankring i verkligheten. Numera anses rätten vara frånkopplad från andra vär-
den, och begränsad till att tolka lagstiftarens vilja. Tidigare har man utifrån kunskap om verk-
ligheten formulerat om dessa värden till rättsregler. Christensen menar att man borde återgå
till att använda kunskapen om verkligheten i lagtolkningen, och inte endast se till lagstiftarens
vilja. Hon anser att lagstiftarens värden, det vill säga lagstiftningen och rättsreglerna, ur en
vetenskaplig synvinkel inte är mer eller mindre objektiva än andra värden. Att tillmäta rätten
sådana värden har stöd i den juridiska traditionen.

3.3 Externt juridiskt perspektiv

3.3.1 Rättssociologi
Rättssociologin skiljer sig från rättsdogmatiken på så sätt att den ställer andra frågor

om lagen. (Hydén, 2002) Den betraktar också rättsordningen men frågar sig om orsakerna till
rättsordningen eller rättsordningens konsekvenser. Då socialtjänstemän använder sig av rätten
använder de den mycket utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. De använder sitt professio-
nella kunnande för att analysera vilka konsekvenser olika insatser skulle få för klienterna. Det
är inte bara den rent rättsdogmatiska tolkningen som spelar in för hur de använder rätten. Det
är här rättssociologin bland annat utmanar rättsdogmatiken, genom att det är andra utomrätts-
liga normer som bestämmer hur rätten används. Det är flera faktorer som spelar in i rättsliga
avgöranden utöver den rättsliga regleringen.

Rättssociologin har flera olika inriktningar och användningsområden. Jag har valt att
använda mig av rättsociologi som moralvetenskap utifrån Hydén (2002), Habermas (1986)
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och Herngrens (1990) teorier om civil olydnad samt Maus (1989) och Eckhoffs (1989) teorier
om rätt och moral.

3.3.2 Civil (professionell) olydnad och moral.

3.3.2.1 Civil olydnad
Begreppet Civil Olydnad myntades av den nordamerikanske anarkistiske författaren

Henry David Thoreau (Herngren, 1990, s.15; Nationalencyklopedin, 2006-12-13) som i pro-
test mot bland annat det amerikanska slaveriet vägrade att betala krigsskatt. Han hävdade att
det finns en högre rätt än lagen och att en stat är ofarlig utan samarbete och lydnad från dess
medborgare (Herngren, 1990).

Jürgen Habermas (1986) som är en tysk sociolog och filosof har skrivit en artikel om
civil olydnad ur ett rättsfilosofiskt perspektiv. Han bygger sin argumentation på John Rawls
rättviseteori. Enligt Rawls ska civil olydnad yttra sig i en ”offentlig, fredlig, samvetsgrundad,
men ändå politisk handling som strider mot lagen, vanligtvis utförd i syfte att åstadkomma en
förändring av lagen eller regeringens politik ” (Rawls, 1996, s. 346). Handlingen riktar sig till
majoritetens känsla för rättvisa (Herngren, 1990, s. 21). Habermas (1986, s. 7) tolkar Rawls
som att han menar att för att rättfärdiga civil olydnad måste den rikta sig mot allmänt erkända
orättvisor; andra legala vägar måste vara uttömda samt aktiviteterna får inte hota rättsstaten i
grunden. Per Herngren (1990, s.20), forskare och plogbillsaktivist, har skrivit en bok om civil
olydnad, där han tolkar Rawls något annorlunda. Han menar att andra legala vägar visst inte
måste vara uttömda, utan att det är en avvägningsfråga när civil olydnad skall användas.

Vidare anser Herngren att Habermas och Rawls diskussion om civil olydnad ska vara
laglig eller inte är överflödig. Civil olydnad bryter per definition mot en lag, och syftet är att
ändra den lagen. Att diskutera om man ska legalisera civil olydnad blir därför motsägelsefullt.

Habermas (1986) har i en text utvecklat hur civil olydnad förhåller sig till juridiken
och moralen. Rättsstaten förväntar sig en lydnad från sina medborgare som inte grundar sig i
en fruktan för straff, utan av fri vilja (a a, s. 8) Den fria viljan bygger på att medborgarna er-
känner rättsordningen som ett rättvist system. Om en lag dock bryter mot den allmänna upp-
fattningen om legitimitet kan inte medborgarna förväntas följa den. Herngrens uppfattning av
den civila olydnaden är lite annorlunda. Han tror inte alls att medborgarna måste ha ett
grundläggande förtroende för den stat de lever i. Det har ofta varit ett effektivt medel i kamp
mot vilken överhet som helst, må så vara en stat eller ett företag.

Vad som är gemensamt för både Herngren och Habermas är att de hävdar att civil
olydnad är viktigt för att demokratisera samhället. Då en orättvis lag stiftas är det oftast de
som befinner sig längst ner på samhällsstegen som känner av orättvisorna först. De har oftast
ingen större möjlighet att påverka den lagstiftande processen själva. Att bryta mot de orättvisa
lagarna som en politisk handling kan vara deras enda påverkansmöjlighet. Civil olydnad ska
inte tillämpas för elitistiska eller personliga intressen, utan det är en politisk handling som
hävdar en högre rätt än lagen. Thoreau hävdade att varje människa har en moralisk skyldighet
att göra det som den uppfattar som det rätta (Herngren, 1990, s 31). Samvetet är något som
går utöver individens privata övertygelse, och kan tolkas som ett gemensamt samhällsvetande
om vad som är rätt och fel. Det kan förstås bli problematiskt: vem har tolkningsföreträde för
vad som är rätt och fel? Herngren hävdar att civil olydnad löser detta genom att den alltid förs
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genom öppna handlingar och på så sätt syftar till en dialog.  När aktivisterna tar sitt straff är
detta för att det ska föras en dialog i domstol och med övriga samhället om vad som kan ses
som moraliskt riktigt. Den är på så sätt inte effektiv för omoraliska ändamål, eller snarare vad
som är allmänt anses som orätt.

Eriksson (1990) har en liknande argumentation, han säger att civila olydnadsaktioner
kan motiveras på tre sätt:

De kan motiveras med rättsliga argument, de kan motiveras med politiska
argument, och i sista hand kan – bör de alltid kunna motiveras med moralis-
ka argument. […] En medborgare bör alltid göra motstånd då han bedömer
att motståndet (den civila olydnaden) förorsakar samhället mindre skada än
om han skulle underkasta sig lagen eller myndigheterna. (a a, s. 12-13)

3.3.2.2 Rättssociologi som moralvetenskap
Rättsociologi som moralvetenskap grundar sig i att moral är ett sociokulturellt norm-

system. (Hydén, 2002, s. 36-40). Genom samtal, det vill säga diskursivt, kommer människor
fram till vad som är rätt och fel. Detta sociokulturella normsystem är öppet, i motsats till till
exempel det ekonomiska, som är ändamålsbestämt. Att det är öppet innebär att det relativt lätt
påverkas och förändras av andra system, medan ett ändamålsbestämt system styrs av vad som
är den mest framgångsrika metoden, (i exemplet det ekonomiska systemet, på marknaden). På
grund av öppenheten är det sociokulturella systemet svagare och får ofta ge med sig till fördel
för det målinriktade. Detta är dock endast relevant då olika system krockar i mänsklig praxis.
Jag ska illustrera med exempel (ej ur Hydén): I det ekonomiskpolitiska systemet finns statens
intresse för reglerad invandring. Detta är målinriktat genom att staten vill styra svensk eko-
nomi med (bland annat) invandringen. Detta leder ofta till att människor får avslag på asylan-
sökan. Det vill säga det ekonomiska systemet går före det sociokulturella intresset av att låta
människor i behov stanna.

Normsystem upprätthålls genom att felaktigt beteende följs av sanktioner. I öppna
system sker dessa sanktioner mer indirekt, och ofta inte lika snabbt. Det är först när det går
riktigt långt som det väcker en reaktion. Detta kan exemplifieras med att den hårda asylpoliti-
ken inte har uppmärksammats särskilt mycket förrän rapporter om de apatiska barnen började
komma.
Dessa system är dock inte statiska, vilket leder in på Habermas teorier om konflikten mellan
system och livsvärld

där den sistnämnda handlar om den del av det socioekonomiska systemet
som bestäms av icke systemrelaterade argument om vad som är bra eller
dåligt för de berörda individerna. Relationen mellan det socio-kulturella sy-
stemets och det ekonomiska […] systemets normer är inte given en gång för
alla utan kan hela tiden påverkas och förskjutas. Det finns alltid en möjlig-
het att det socio-kulturella systemet genom social eller politisk mobilisering
kan påverka utgången av normkonflikten.(Hydén, 2002, s. 38)

Man skulle kunna se konflikten mellan system och livsvärld som instrumentella re-
spektive moraliska argument.
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3.3.2.3 Moral och rätt
Jag ska utveckla förhållandet mellan moral och rätt som det ses av bland annat Inge-

borg Maus (1989), Lars D. Eriksson (1990) och Torstein Eckhoff (1989). Eckhoff menar att
juridiken står med ett ben i moralen och ett ben i politiken. Politikerna använder lagstiftning
som samhällsförändrare, men lagstiftningen kan inte strida mot samhällsmoralen. Om den
skulle göra det kommer den inte att godtas av folket. Eckhoff definierar allmän samhällsmoral
som normer som exempelvis ”at du ikke skal skade andre, at du skal holde dine løfter, at du
ikke skal lyve, at du skal ha omsorg for dine barn och så vidare” (a a, s. 9). Moralnormerna
kännetecknas av att den som bryter mot dem känner skuld och utsätts för sanktioner som ilska
eller förakt från andra. De är varaktiga, men kan även förändras, även om en förändring går
långsamt. De bidrar därmed till att skapa stabilitet i samhällslivet. Rätten är ett instrument för
politiska förändringar, men när rätten strider mot samhällsmoralen fungerar den inte, eftersom
moralen sätter gränser för vad som är politiskt acceptabelt.

I Socialtjänstlagen, som är en ramlag, samt i vissa internationella konventioner så-
som Konventionen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen, inkorporeras sam-
hälleliga normer, samhällsmoralen, i lagstiftningen. Eriksson skriver ”Genom att inkorporera
moraliska principer i rättstillämpningen har man gjort det möjligt att ’lämpa rätten efter läg-
ligheten,’ det vill säga att göra de rättsliga besluten helt och hållet kontextbundna.” (a a, s. 6).
Maus menar vidare att genom att moralen inkorporeras i rätten förlorar medborgarna sin röst
om samhällsmoralen. Det finns inte längre utrymme att kritisera lagen utifrån moraliska vär-
deringar, eftersom rätten har lagt beslag på dem. Eriksson utvecklar resonemanget genom att
hävda att rättstillämpningen inte längre behöver någon moralisk legitimering då moralen har
inkorporerats via lagen: det är myndigheter och domstolar som avgör vad som är moralisk
giltighetsgrund för deras beslut. Moralen har förlorat sin självständiga form och blivit en del
av rättssystemet. Det finns alltså inte längre utrymme för moralen att, som i Eckhoffs teori,
sätta gränserna för vad som är politiskt acceptabelt, eftersom moralen har lämnat den politiska
arenan och är inkorporerad i den rättsliga.

Här kan man tycka att det är viktigt som professionell att inte förblindas av det fak-
tum att moralen är så att säga inbakad i rätten. Samhällsmoralens uppgift är att kontrollera
rätten, enligt Eriksson. Om man tycker att lagen strider mot moraliska värderingar bör man
agera utifrån moralen. Och det är här den civila olydnaden kommer in. Om man uppfattar att
lagarna strider mot moraliska värderingar kan civil olydnad vara ett sätt att återta makten över
samhällsmoralen till medborgarna. Att bryta mot lagarna kan öppna för en dialog om lagstift-
ningen utifrån moraliska principer, även om de skulle vara inkorporerade.

3.3.3 Sammanfattande kommentar till det externa juridiska perspektivet
Rättsläran kan delas upp i två grenar, den interna (rättsdogmatiska) och den externa

(rättssociologiska). Jag kommer framförallt att använda mig av en extern analys, men även till
viss del en intern. Den rättsdogmatiska läran bygger på att man tolkar vad som är gällande
rätt. Jag har inga anspråk på att fastlägga gällande rätt men kommer att undersöka vilken rätt
som är tillämplig för irreguljära immigranter i socialtjänsten. I det rättssociologiska perspekti-
vet analyserar man rätten utifrån sociologiska teorier. Jag kommer att tolka mitt material ut-
ifrån teorier om moral och rätt, samt civil (professionell) olydnad.
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Teorierna om civil olydnad går inte att använda rakt av i denna uppsats eftersom in-
formanterna är myndighetspersoner och därför per definition inte är civila. De är inte vanliga
medborgare som vägrar att lyda staten, utan en del av statens maktapparat och lagtillämpare.
Jag väljer därför att tala om professionell olydnad i min analys. Skillnaden består i att de som
idkar professionell olydnad agerar inifrån systemet, och kan där välja att inte tillämpa alla de
lagar de borde, eller att till och med bryta mot vissa lagar. För dem handlar det inte bara om
moral gentemot lag, utan även om den kunskap de besitter genom sin profession gentemot
lagstiftningen. De är inte i huvudsak lagtillämpare utan socialarbetare med uppgiften att lösa
sociala problem. Om de i sin professionella roll ser att lagen inte stämmer överens med deras
kunskap om lösningar av sociala problem kan de tillämpa professionell olydnad. Det är en del
av det problem som jag vill undersöka.

4 Metod
Metodkapitlet redogör för vilka metoder som har använts i uppsatsen. Det inleds med

att redogöra för den vetenskapsfilosofiska ansatsen, följt av en redovisning av metoder för
informationssökning, juridisk analys, urval, intervjuer och analys av materialet. Kapitlet av-
slutas med en diskussion om de etiska överväganden som har gjorts i studien.

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats
Den här undersökningen har två vetenskapsfilosofiska ansatser. I huvudsak har den en herme-
neutiskt ansats, men i den internt juridiska analysen har den en positivistisk ansats. Den her-
meneutiska tolkningen innebär att i tolkningen av intervjuerna har informanternas mening
försökt uttolkats. Det innebär en ständig växling mellan att tolka helheten och delarna. Det går
inte att använda endast en liten del av informanternas information, utan den måste vägas mot
helheten. Intervjuerna ska också förstås utifrån sitt sammanhang. (Kvale, 1997, s 49-54)

Det positivistiska synsättet innebär en inställning att det går att hitta en objektiv san-
ning. I uttolkningen av lagens mening och gällande rätt är det detta som eftersträvas, varför en
positivistisk ansats används.

4.2 Informationssökning och bearbetning
Jag har gjort en systematisk sökning efter tidigare forskning i ämnet. Sökningen har

jag gjort i flera referensdatabaser som jag har fått tillgång till genom Stockholms Universitets
Bibliotek. Främst har jag använt mig av några av de vetenskapliga databaser som samlas un-
der CSA-Illumina, samt Libris och Artikelsök. Jag har formulerat några sökord som jag funnit
vara centrala termer för mitt område, och genom sökningarnas resultat även hittat fler (Back-
man, 1998). I de engelskspråkiga databaserna har jag använt mig av söktermerna illegal*,
undocument*, irregula*, immigra*,  migra* och refugee* var för sig eller i kombination. I de
svenskspråkiga databaserna har jag använt mig av sökorden gömd*, illegal*, ”utan legal sta-
tus”, irreguljär*, flykt*, invandr* och migra* var för sig eller i kombination. Jag har sorterat
bort material som inte har varit relevant för undersökningen. Eftersom jag inte fann särskilt
mycket vetenskapligt material inom mitt område har jag även använt mig av annat material.

I sökningen i Artikelsök har jag uteslutit artiklar ur dagspress, och då främst hittat
några artiklar i Socionomen, varav en var aktuell (se referens till Lundberg, 2006). I referen-
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serna till den litteratur jag fann hittade jag ytterligare några verk. Dessutom hade jag en del
information i min privata samling, och fick några tips från min handledare m. fl. Det material
som har varit relevant för undersökningen har jag sammanställt i en matris från vilken jag har
utgått då jag har skrivit kapitlet Forskningsområdet och Kunskapsläget.

4.3 Juridisk metod- rättskällorna
Det finns flera olika rättskällor då man tolkar lagen i det svenska rättssystemet. Den

viktigaste rättskällan är författningarna, det vill säga lagar och förordningar med mera. För att
kunna tolka lagarna bör man även beakta bland annat prejudikat, lagars förarbeten och inter-
nationella konventioner som ligger till grund för inhemsk lagstiftning (samt förarbeten till
dessa). Andra källor som får beaktas i rättstolkning är olika slags institutionella rekommen-
dationer (exempelvis från Socialstyrelsen eller Länsstyrelsen), domar (som inte utgör prejudi-
kat) och rättsvetenskaplig litteratur (s.k. doktrin). Vid en konflikt mellan de olika rättskällorna
väger lagarna tyngst, sedan de källor som bör beaktas och sedan de som får beaktas. (Pecze-
nik, 1995).

Internationell rätt, och framför allt folkrätt, har också en viktig plats när det gäller
svenska rättsregler. De flesta internationella konventioner saknar dock genom domstolar
verkställande exekutiv makt, varför det i mycket är upp till de enskilda staternas intresse att
uppfylla folkrättsliga förpliktelser (Alexius Borgström & Hollander, 2005). Sverige tillämpar
ett så kallat dualistiskt synsätt då det gäller folkrätt. Det innebär att den nationella och inter-
nationella rätten betraktas som två olika rättssystem. Då Sverige skriver under en konvention
blir den bindande för Sverige som stat, men inte för dem för vilka svensk lag gäller. Det inne-
bär att de internationella konventionerna måste införlivas i svensk lag för att de ska gälla som
svensk lag. (Hydén, 2001, s 75)

Införlivandet av folkrätten i svensk lag kan ske på tre olika sätt (Schiratzki, 2005, s.
21-22). Barnkonventionen har införlivats med fördragskonform tolkning, då man anser att
svensk lagstiftning redan stämmer överens med den internationella konventionen. Det andra
sättet är transformation, då skrivs svenska lagar om så att de stämmer överens med folkrätten.
Det tredje sättet är inkorporering, vilket använts för Europakonventionen. Det sker genom att
riksdagen antar en lag som säger att folkrätten ska gälla som svensk lag. (Hobohm, 2003, s.
15-16; Hydén, 2001, s. 75-76;  Schiratzki, 2005, s. 21-22)

Jag har inte någon ambition att i uppsatsen fastställa gällande rätt för barn till irre-
guljära immigranter, eftersom jag inte anser att jag har den juridiska kompetensen att göra det.
Dessutom är det är ett relativt outforskat område, och ingen myndighet, mig veterligen, har
yttrat sig särskilt i frågan. Däremot har jag undersökt vilka juridiska regler som kan vara till-
lämpliga på området, och redovisat för hur man skulle kunna tolka dem. För att undersöka det
har jag använt mig av författningstext, propositioner, ett JO-utlåtande, samt doktrin enligt
ovanstående ordning. Jag har även talat med tjänstemän på Socialstyrelsen och kommunicerat
via e-post med Länsstyrelsen i Stockholm.
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4.4 Kvalitativ metod

4.4.1 Urval
För mina intervjuer hade jag som kriterium att det skulle vara en chef eller social-

sekreterare på en utredande barn- eller ungdomsenhet på socialtjänsten som medverkat i be-
slutsfattande och utredningar i  fall med barn till irreguljära immigranter. Eftersom det inte
finns någon statistik att tillgå för vilka som har utrett irreguljära immigranter var jag tvungen
att använda mig av en något kreativ metod för att hitta dessa informanter, liknande snö-
bollsmetoden. Det innebar att jag försökte hitta informanter genom att fråga personer inom
frivilligorganisationer, kyrkor och barnpsykiatrin som har kontakt med irreguljära immigran-
ter om de känner till någon kommun där man har gjort någon utredning. Jag ringde till alla
organisationer och institutioner som jag vet har kontakt med gruppen och frågade dem även
efter andra organisationer. Trots att jag hade kontakt med 10 olika organisationer fick jag en-
dast reda på tre enheter i Stockholmsområdet där man gjort insatser. Det ledde även till att jag
fick reda på ett fåtal kommuner i andra delar av landet. Ett av de tips jag fick var från en vän
till mig som arbetar på socialtjänsten.

En av enheterna i Stockholmsområdet som jag hade fått tips om sade att de inte hade
haft någon kontakt med irreguljära. De andra två kunde jag göra intervju med. De enheter
som fanns i övriga landet var det av olika anledningar inte möjligt att genomföra intervjuer
med, bland annat för ärendena var för gamla, eller för att den aktuella handläggaren var sjuk-
skriven eller hade slutat.

Intervjuerna gjorde jag med en enhetschef och en socialsekreterare. Enhetschefen ar-
betade i en stadsdel i södra Stockholms stad. Socialsekreteraren arbetade på en barnenhet i en
stor kommun i södra Stockholms län. Båda områdena har en hög andel personer med utländsk
härkomst.

Eftersom jag tyckte att två intervjuer inte var tillräckligt bestämde jag mig för en ny
metod för urval. Jag bestämde mig för att ringa till så många enheter inom barn och ungdom
på socialtjänsten i Stockholms län som möjligt. Med denna metod fick jag inte tag på någon
informant. På en enhet hade man haft några barn till irreguljära immigranter aktuella, men
detta var endast i två ärenden och när de var helt övergivna av sina föräldrar. Det gick aldrig
att genomföra en intervju med någon på den enheten.

Trots att jag inte hade tänkt att använda min rundringning som en del av undersök-
ningen gav min jakt på informanter så mycket information att jag bestämde mig för att använ-
da resultatet av den.

4.4.2 Intervjuer
Jag har genomfört informantintervjuer. Det innebär jag framförallt har bett mina in-

tervjupersoner att ge mig information om hur de agerar juridiskt på sina arbetsplatser, snarare
än att berätta vad de tycker om lagstiftningen och deras agerande, vilket man gör i responden-
tintervjuer (Sanna Tielman, personlig kommunikation, 2006-10-13). Givetvis har intervjuerna
ändå haft tendenser av respondentintervjuer, men huvudsakligen har de varit informantinter-
vjuer. Båda intervjuerna har genomförts på informanternas tjänsterum och har spelats in. En
av mina informanter ville veta i förväg ungefär vilka frågor jag skulle ta upp, varför jag e-
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postade de huvudsakliga temana i intervjuguiden till henne. Innan jag började intervjun in-
formerade jag informanterna om min uppsats samt diskuterade med dem om vikten av att vara
anonym, samt eventuella lösningar på det. Jag berättade även att jag inte ville förstöra deras
arbete på något sätt genom min uppsats (se vidare kapitlet Etiska Överväganden nedan). Den-
na information gav jag dem för att de skulle kunna känna sig trygga i att berätta hur de arbe-
tar, även om det förekommer att de tänjer på lagen eller använder professionell olydnad.

Jag har använt mig av en strukturerad intervjumall (se bilaga 1) som jag har byggt
upp i olika teman utifrån mina frågeställningar, efter Kvales (1997) metod. Utifrån dessa te-
man har jag formulerat frågor i intervjusituationen. Jag började med att låta informanten be-
skriva ett fall då de har haft barn till irreguljära immigranter aktuella6. Detta för att se vilka
juridiska hänvisningar de gjorde. Utifrån deras beskrivningar frågade jag vidare om de rätts-
fakta de tog upp. Om de inte själva nämnde något om de centrala rättsreglerna som jag funnit
i mitt juridiska resultat, frågade jag dem om dessa.

Om det kom upp i intervjun att personens etiska eller moraliska värderingar inte
stämde överens med lagstiftningen eller kommunen riktlinjer för att arbeta med irreguljära
immigranter frågade jag vidare om det, för att kunna analysera intervjuerna utifrån mitt teore-
tiska perspektiv om moral och rätt.

4.4.3 Telefonundersökning
Eftersom min telefonundersökning först inte var tänkt att användas i undersökningen

hade jag inte förberett mina frågor på något särskilt sätt. Men jag ställde ändå liknande frågor
till alla informanterna. Då jag ringde till frivilligorganisationer, kyrkor och BUP presenterade
jag mig själv som socionomstuderande och aktiv i nätverket Ingen Människa är Illegal (om
jag inte redan kände personen), samt presenterade syftet med min uppsats. Jag frågade dem
om de kände till någon stadsdel eller kommun där man hade haft irreguljära immigranter· ak-
tuella, och ibland ledde samtalen spontant till ytterligare diskussion och informationsutbyte.

Då jag ringde runt till stadsdelar och kommuner presenterade jag mig som socionom-
studerande samt syftet med min uppsats. Jag frågade dem om de hade haft gömda flyktingar
aktuella, och om de inte hade det frågade jag oftast om de någon gång fått in en ansökan eller
anmälan från gömda. Om personen inte var anträffbar lämnade jag ett meddelande på deras
telefonsvarare med liknande presentation. Endast ett fåtal ringde tillbaka. I de flesta fallen
försökte jag nå dem igen.

Det har ingått personer från tio frivilligorganisationer, kyrkor och BUP samt 19
stadsdelar/kommuner i stockholmsområdet (totalt finns det ca 45 kommuner/stadsdelar i
Stockholms län, varav en del har fler än en enhet för barn och ungdom). Bortfallet av kom-
muner/stadsdelar var fem. Det beror på att jag inte har lyckats få kontakt med dem, efter att ha
lämnat meddelanden och försökt följa upp.

4.4.4 Bearbetning av materialet
I min bearbetning av intervjumaterialet som jag har samlat in har jag främst använt

mig av Kirsti Malteruds (1998, kap 6-9) bok Kvalitativa metoder i medicinsk forskning.

                                                
6 Jag hade även fiktiva fall förberedda i fall att de inte skulle vilja berätta om något ärende på grund av
sekretess. Dessa behövde jag dock aldrig använda.
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4.4.4.1 Transkribering
Det sker alltid en snedvridning av händelseförloppet då kommunikation ska översät-

tas från tal till text (Malterud, 1998, s. 74). Jag har försökt att efter bästa förmåga återge vad
personen har försökt att säga, och samtidigt har jag försökt att hålla mig så nära talspråket
som möjligt. Detta för att inte förlora viktig information som är möjlig att utläsa under ana-
lysprocessen. Jag har även valt att göra transkriberingen själv, eftersom detta blir en del av
min bearbetning av texten. Dessutom kan det vara svårare för någon som inte varit närvarande
vid intervjun att uppfatta allt som sägs på en inspelning. (a a, s 75)

4.4.4.2 Analys
Jag har valt att använda den metod som Malterud kallar Editing Analysis Style (a a. s.

88). Den är uppdelad i fyra moment: 1) Tematisering 2) från Tema till Kod 3) Kondensering
och 4) Sammanfattning.

För att tematisera mitt material läste jag först igenom det för att få ett helhetsintryck.
Utifrån det skrev jag ned ett antal teman som jag tyckte kom upp i materialet. Därpå läste jag
igenom materialet några gånger för att hitta de fragment av texten som innehöll dessa teman,
så kallade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna sorterade jag in i en matris
utifrån koder för de olika temana och utifrån informant. Detta för att få en översikt av materi-
alet. Samtidigt sorterade jag in de meningsbärande enheterna under respektive kod i ett nytt
dokument. Under det här arbetet märkte jag att en del teman och koder inte var tillräckligt
precisa, varför jag fick göra om, slå ihop eller dela en del av dem. Utifrån varje kod kondense-
rade jag meningen av vad informanterna sagt, det vill säga jag sammanfattade vad det var de
ville ha sagt. Denna sammanfattning skrev jag sedan om till ett neutralt språk, och det är den-
na del som är resultatdelen i min uppsats. (a a, s 100)

För att analysera materialet har jag försökt att rekontextualisera resultaten i förhål-
lande till materialet, det vill säga under hela denna process har jag då och då återgått till origi-
nalmaterialet, för att se att jag verkligen håller mig till vad som har sagts under intervjuerna.
Jag har applicerat min teori på resultaten och kopplat det till tidigare forskning och de juridis-
ka resultaten.

4.4.4.3 Analys av telefonundersökningen
Analysen av telefonundersökningen med stadsdelar och kommuner har i princip varit

en kvantitativ analys. Eftersom materialet är så pass litet har jag dock inte gjort någon analys i
något statistiskt dataprogram. Jag redovisar endast kort resultatet och kopplar det till övriga
resultat.

Samtalen med frivilligorganisationer, kyrkor och BUP hade ibland mer karaktären av
kvalitativa intervjuer eller samtal. De är dock inte inspelade eller på annat sätt noggrant do-
kumenterade. Jag kommer därför bara att använda det som jag under samtalen och i efterhand
uppfattade som viktigt.

4.4.4.4 Resultatredovisning
Jag har i resultatredovisningen av mina intervjuer skilt på mina informanter genom

att kalla dem socialsekreteraren respektive enhetschefen. När jag skrivit citat har jag förändrat
texten från talspråk till skriftspråk, eftersom det är lätt att talspråk blir förlöjligande då det
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återges i text (Malterud, 1998, s. 74). Jag har dock endast gjort språkliga korrigeringar, och
inte ändrat innehållet i sak.

4.5 Etiska överväganden
Det har varit en viss etisk balansgång för mig att skriva den här uppsatsen. Jag vill

kunna sprida kunskap om vad som gäller juridiskt då man arbetar med irreguljära immigranter
i socialtjänsten, eftersom jag tycker att det är ett ouppmärksammat kunskapsområde. Jag
tycker också att det är angeläget att visa på exempel där man inte alltid agerar paragrafryttare,
utan utifrån klientens bästa. Motsägelsen i det hela ligger i att i och med att det kommer fram
att socialsekreterare bryter mot lagen är det möjligt att deras högre chefer, politiker eller andra
vill sätta stopp för deras arbete om de tänjer på eller bryter mot lagstiftningen. Därför anser
jag att det är av största vikt att det inte avslöjas vilka mina informanter är, eller vilken kom-
mun de jobbar i. Med anledning av detta har jag lagt in en del vilseledande information. Detta
ändrar dock inte innehållet i sak. Efter önskemål från informanterna har jag även tagit bort en
del information från materialet, som de ansåg skulle kunna sätta käppar i hjulen för hur de
arbetar. Jag har låtit den av mina informanter som ville det, ta del av mitt arbete innan det var
klart, för att hon skulle få godkänna sin anonymitet.

Vilka konsekvenser min uppsats kan få har också varit ett etiskt övervägande. Mitt
eget syfte är som sagt att socialtjänster ska få en klarare bild av de juridiska förutsättningarna.
Men kan det även leda till att kommunpolitiker uppmärksammas på att denna grupp är aktuell
i socialtjänsten, och att de därmed vill försöka stoppa det (om det är den politiska viljan i en
kommun). Eftersom det är så pass tydligt att irreguljära ska omfattas av Socialtjänstlagen och
prövas liksom andra, har jag ändå bedömt att risken inte är så stor. Brottet mot underrättelse-
skyldigheten kan däremot vara något som skulle kunna uppmärksammas. Med anledning av
detta har jag också gjort mitt bästa för att mina informanter ska hållas anonyma.

5 Resultat
Resultatkapitlet är en redovisning för vad som framkommit i min studie av lagen, i

intervjuer, samt i min telefonundersökning.

5.1 Internt juridiskt resultat- Rättsregler

5.1.1 Socialtjänstlagen, kommunens ansvar och vistelsebegreppet
I Socialtjänstlagen (SoL) slås fast att kommunen har det yttersta ansvaret för att alla

som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta inskränker inte det
ansvar som ligger på andra huvudmän. Vad gäller ekonomi, sysselsättning och boende, om-
fattas inte de som får stöd av Migrationsverket genom Lagen om mottagande av asylsökande,
LMA (SoL 2:2) av SoL. LMA gäller för alla asylsökande och dem som i avvaktan på verk-
ställande av utvisning fortfarande befinner sig i landet. Enligt 12§ omfattas ej de som håller
sig undan från en avvisning eller utvisning, följaktligen omfattas inte irreguljära immigranter.

Vad som i SoL menas med ”alla som vistas i kommunen” (vistelsebegreppet) är cent-
ralt med hänseende till mina forskningsfrågor. I propositionen till SoL står det ”Det är således
den kommun där den enskilde befinner sig, när hjälpbehovet inträder, som har ansvaret för att
den enskilde får den hjälp som han behöver.” (Prop. 1979/80:1 sida 523). Varken i lagtext
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eller i propositionen nämns något om huruvida utländska medborgare omfattas eller inte. I ett
JO-utlåtande behandlas dock frågan. Det hänvisas även till detta JO-utlåtande i kommentarer-
na till Socialtjänstlagen (Norström & Thunved, 2006, s 39). JO skriver att en asylsökande som
avvikit från en avvisning och därför inte får stöd genom LBA (nuvarande LMA) ändå omfat-
tas av SoLs bestämmelser på samma sätt som annan som vistas i kommunen (JO 1994/95
sidan 272). Vidare skriver Socialstyrelsen (2006-101-4):

För övriga personer [de som ej omfattas av LMA, min kommentar] som sak-
nar hemvist i Sverige men vistas här finns inga undantag när det gäller till-
lämpningen av SoL. Det innebör att en ansökan från en person som saknar
hemvist i landet måste prövas av vistelsekommunen. (a a, s. 252)

Jag har även talat med en jurist på Socialstyrelsen, och hon hävdar att personer som
håller sig undan avvisning eller utvisning omfattas av vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen,
och att kommunen har det yttersta ansvaret för dem (K. Westlund Brusquini, personlig kom-
munikation, 2 oktober 2006).

5.1.2 Sekretess och underrättelseskyldighet
Då socialtjänsten handlägger ett ärende med irreguljära immigranter gäller sekretes-

sen som i vilket ärende som helst. Det vill säga inga uppgifter får lämnas ut om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. (SekrL
7:4). Det finns dock två tillfällen när sekretessen kan brytas.

Det ena undantaget från sekretessen är då en polismyndighet, Säkerhetspolisen, Mi-
grationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller Regeringen begär ut
uppgifter som kan behövas för att verkställa avvisning eller utvisning (UtlL 2005:716, 17 kap
1§). Det innebär att socialtjänsten är tvungna att lämna ut exempelvis vistelseadressen om
polisen begär det. De måste dock bli tillfrågade om en specifik person, det gäller inte om de
får frågor i stil med ”finns det några avvisningshotade aktuella hos er?”.

Det andra undantaget från sekretesslagen är en bestämmelse i utlänningsförordningen
(7 kap 1 §) som säger att första gången en socialnämnd vidtar en åtgärd med utlänningar som
inte har sökt uppehållstillstånd ska de uppge det till polismyndighet och uppmana utlänningen
att söka uppehållstillstånd. Det finns vissa problem i tolkningen av den här paragrafen.

Det första problemet är vad som menas med uttrycket ”vidtar en åtgärd”. Det kan
vara problematiskt att bestämma när en åtgärd börjar. Är det då socialtjänsten tar en första
kontakt, när de inleder utredning, eller när de tar ett beslut om en insats? Jag har inte hittat
något förtydligande av detta i någon rättskälla.

Det andra vaga uttrycket i paragrafen är “inte har sökt uppehållstillstånd”. Man kan
tolka det som att personen ska ha en aktuell ansökan om uppehållstillstånd hos Migrations-
verket, eller som att personen någon gång ska ha sökt uppehållstillstånd. Enligt Katrin West-
lund Brusquini (personlig kommunikation, 2 oktober 2006) är syftet med lagen inte att få folk
avvisade, utan att uppmana så många som möjligt att söka uppehållstillstånd. Därför anser
hon att man kan tolka lagen som att personen någon gång ska ha sökt uppehållstillstånd. I
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sammanställningen från ett seminarium som hon deltog i (Vestin & Unnbom, 2006, s. 18-19)
hänvisar hon till en text av Anders Thunved7:

Anders Thunved, som är kunnig inom socialrätt och har skrivit flera lag-
kommentarer, skrev en artikel om socialtjänstens underrättelseskyldighet i
januari 2006. Han menar att när det gäller gömda barnfamiljer som söker
eller har kontakt med socialtjänsten så gäller inte underrättelseskyldigheten.
Han har nämligen inte hittat något som tyder på att bestämmelsen var tänkt
som ett led i verkställigheten av avvisningsbeslut. Han ser det som att avsik-
ten inte var att jaga folk ur landet, utan snarare att få folk att söka uppe-
hållstillstånd. (a a, s 18-19)

Det är solklart att underrättelseskyldigheten gäller för dem som jag kallar grupp ett
och tre i min definition, det vill säga som aldrig har sökt uppehållstillstånd eller asyl. I fall där
socialtjänsten vidtar åtgärder gentemot dem, skall de underrätta polisen. Mindre tydligt är vad
som gäller för de i grupp två, det vill säga de som en gång har sökt asyl, har fått avslag och
befinner sig i landet utan legal status på grund av det. Med Thunveds och Westlund Brusqui-
nis tolkning bör polisen då inte underrättas, men detta kan som sagt tolkas olika av olika soci-
alnämnder.

5.1.3 Barnkonventionen
Barnkonventionen har ratificerats av Sverige 1990 (Hobohm, 2003). Riksdagen be-

kräftade att det förelåg normharmoni mellan konventionen och svensk lag, genom så kallad
fördragsform tolkning det vill säga den gäller inte som en lag i sig. (Schiratzki, 2005, s. 21-
22) I en av portalparagraferna till SoL står att barnets bästa särskilt ska beaktas i alla åtgärder
som rör barn (SoL 1:2). Detta grundar sig i barnkonventionens tredje artikel. Jag har inte fun-
nit några särskilda texter om hur barnkonventionen skall tolkas vad gäller irreguljära i social-
tjänsten. Statens skyldigheter gentemot barnkonventionen omfattar alla personer under 18 år
som står under deras jurisdiktion (FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 2). Enligt
Anna Lundberg (2006) omfattas alla som befinner sig i landet av dess jurisdiktion, oavsett
legal status. I och med att barnkonventionen även gäller barn till irreguljära immigranter bör
svenska staten verka för att de ska omfattas även av den svenska sociallagstiftningen.

Det finns flera artiklar i barnkonventionen som berör socialtjänstens område och som
kan vara aktuella för barn till irreguljära immigranter:
• Artikel 19: Staten skall skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inne-
fattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vård-
nadshavares eller annan persons vård.

• Artikel 23: Handikappade barn ska ha rätt till ett fullvärdigt liv.
• Artikel 26: Barn ska ha rätt att åtnjuta full social trygghet vilket inkluderar socialförsäk-

ring.
• Artikel 27: Barn har rätt till en fullvärdig levnadsstandard, och konventionsstaterna skall

bidra till detta om inte föräldrarna har möjlighet, särskilt i form av bostad, mat och kläder.

                                                
7 Jag har försökt att få tag i artikeln av Thunved, men den finns bara på en lösenordsskyddad databas,
som Stockholms Universitets Bibliotek inte har tillgång till.
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• Artikel 31: Barn har rätt till vila, lek och konstnärliga aktiviteter.
• Artikel 32: Barn skall skyddas från att utnyttjas sexuellt.
• Artikel 39: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och

psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form
av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter.

Om Svenska staten verkligen skall följa barnkonventionen måste alltså irreguljära
immigrantfamiljer med barn få stöd i rätt stor omfattning av socialtjänsten. De flesta har stora
problem med försörjning och bostad, och de borde alltså ha rätt till det biståndet. Handikap-
pade barn borde omfattas av LSS för att kunna leva ett fullvärdigt liv, stora insatser borde
göras för dem som har upplevt trauman i form av krig med mera.

5.2 Resultat från intervjuerna

5.2.1 Juridisk motivation och hinder för att ge insatser

5.2.1.1 Olika former av insatser
Det verkar som om man har gett en mängd olika insatser i de här kommunerna bero-

ende på vilken problematik som det har handlat om. I vissa fall har man gett massiva insatser
med familjehemsplacering, avlösare i hemmet och annan hjälp hemma, medan man i andra
fall kanske har gett stödsamtal eller följt upp i skolan. I ett fall har man placerat barnen till-
sammans med deras föräldrar hos släktingar. I andra fall har man inte ens vetat var föräldrarna
har befunnit sig, och barnen har varit placerade hos vänner till familjen.

Båda informanterna hävdar att irreguljära immigranter inte har rätt till ekonomiskt
bistånd. Ingen kunde ge en juridisk motivation till detta. Det faktum att familjerna de hade
kontakt med inte hade några pengar var ofta mycket påfrestande för deras situation. Man hade
olika sätt att lösa det på. I ett fall hade man gett ersättning för placering av barnen då familjen
bodde hos en släkting, vilket innebar ca 3000 kronor per barn. Detta gjorde man för att kunna
ge barnen en något drägligare tillvaro.

5.2.1.2 Socialtjänstlagen gäller
Båda mina informanter har tolkat det som att det är självklart att Socialtjänstlagen

gäller även för irreguljära immigranter. Motiveringen till att Socialtjänstlagen gäller var dels
att man har fått svar från Länsstyrelsen och kommunens juridiska experter att kommunens
yttersta ansvar ska gå i första hand, det vill säga att vistelsebegreppet gäller, och dels att man
inte har hittat någonting som tyder på det motsatta. ”Det står ingenting om de fyra sista siff-
rorna där”, som en av informanterna sade. Man ansåg att man var skyldig att ge insatser till
irreguljära barn utifrån att de far illa och ofta är väldigt utelämnade. I ett fall hade det till och
med varit risk för barnets liv. Det är en förutsättning att de irreguljära vistas i kommunen för
att de ska få hjälp, precis som för vilket barn som helst. Under en intervju sades det bland
annat att kommunens yttersta ansvar är ovillkorligt, och att man har en skyldighet att hjälpa
dem som finns i kommunen, det är inte valbart.

Det framkom också, framförallt i intervjun med enhetschefen, att det kan vara pro-
blematiskt att avgöra om personer vistas i kommunen, och att det kan finnas ett motstånd mot
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att ta på sig ansvaret för en irreguljär familj utifrån kostnadsansvaret. Ibland väntar man med
att inleda utredning, eftersom man vill utreda vistelsekommunen först.

… folk flyttar runt så mycket om man är gömd. Jag tror att man kan bli runt-
skyfflad mellan olika kommuner. Det kan bero på att man inte vill ta på sig
ansvaret utifrån vistelsebegreppet. Är man gömd så vistas man ingenstans,
man finns ju liksom inte. Då, det är klart att det finns en viss broms, man
kanske är lite avvaktande i de här ärendena för att se om de finns här. Om
barnen går i skolan till exempel […] då har de ju liksom kommit in… och då
hjälper vi till. Men om man inte riktigt vet vart de bor, då tror jag att det kan
vara svårt

Om barnen gick i skolan i kommunen underlättade det alltså för att fastställa att de
vistas där. Det framkom även att det var en liknande situation om barnen var aktuella på BUP.
Om BUP sa att barnen bodde i kommunen så gick man oftast på den linjen.

Det var bara enhetschefen som tog upp barnkonventionen. Hon hänvisade till den fle-
ra gånger för att motivera att man ger insatser till barn. Barnkonventionen står över de even-
tuella hinder som skulle finnas mot att hjälpa barn, menade hon.

5.2.1.3 Underrättelseskyldigheten och undantaget från Sekretesslagen utgör ett hinder
Underrättelseskyldigheten och undantaget från sekretessen verkar vara de främsta

hindren för att irreguljära immigranter ska kunna aktualiseras i socialtjänsten. Det är både det
faktum att de irreguljära är rädda för att söka hjälp och att till exempel skolan inte vågar an-
mäla som kan vara problematiskt. Dessutom har det visat sig att socialtjänstemännen själva
undviker att ta kontakt på grund av att de vet att de måste underrätta polisen (se nedan av-
snittet Engagemang och civil olydnad). En av mina informanter säger att de inte skulle kunna
göra så mycket annat än att lämna ut personer om polisen frågar dem. De tror också att man
kan vara rädd att som irreguljär kontakta socialtjänsten på grund av detta.

Enhetschefen säger dock att hon tolkar det som att underrättelseskyldigheten endast
gäller om en person aldrig har sökt uppehållstillstånd. Det vill säga för de flesta som de har
kontakt med, före detta asylsökande, skulle den vara utan betydelse.

5.2.2 Luddiga rättsfakta- olika besked från olika instanser.

5.2.2.1 Luddiga svar
Ofta har svaren jag har fått angående de juridiska förutsättningarna varit väldigt lud-

diga. Informanterna har dessutom själva uttryckt att de tycker att det är oklart vad som gäller,
och att de har fått väldigt olika svar när de har frågat exempelvis Länsstyrelsen eller jurister
på deras kommun.

Svaren i intervjun kunde formuleras exempelvis ”I princip kommer SoL i första
hand” eller ” Jag tycker att vistelsebegreppet gäller för gömda. I alla fall för barnen ”. Ibland
har man gjort konstiga jämförelser med andra asylsökande, vilket inte riktigt är relevant för de
irreguljära, och så vidare. Att säga hur man själv tycker att lagen ska tolkas eller liknande är
inte ett riktigt juridiskt motiv. Intervjupersonerna har också uttryckt att de ibland är osäkra på
exakt vad som verkligen gäller, vilket de grundar i att lagen är väldigt otydlig.
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5.2.2.2 Underrättelseskyldigheten
Underrättelseskyldigheten är kanske det rättsfaktum som är allra luddigast i sam-

manhanget, och det har också intervjupersonerna gett uttryck för. Man ger uttryck dels för att
frasen ”första gången man vidtar en åtgärd” är väldigt svårtolkad, och dels att ”ha sökt uppe-
hållstillstånd” kan tolkas på olika sätt.

Det är svårt att tolka frasen ”första gången man vidtar en åtgärd” i utlänningsförord-
ningen eftersom är otydligt vad som menas med en åtgärd. Man kan tolka det som man vill.
Även begreppet ”som har sökt uppehållstillstånd” är svårtolkat enligt informanterna. Men de
uppger att de skulle luta sig mot att så vitt de vet så har deras klienter sökt uppehållstillstånd,
ifall de skulle få kritik för att inte ha kontaktat polisen.

5.2.3 Stadsdelars/kommuners policy.

5.2.3.1 Olika besked från olika myndigheter
Det var bara en av mina informanter som pratade om någon form av policy eller rikt-

linjer från kommunen. I intervjun med enhetschefen kunde man ana att det fanns någon sorts
kultur för hur man skulle bete sig, men inte att det fanns en direkt policy. I intervjun med so-
cialsekreteraren framkom dels att de på enheten hade en uttalad policy för hur man skulle ar-
beta med irreguljära, dels att de hade fått konkreta riktlinjer från jurister på kommunen. Både
riktlinjerna och policyn var dock ganska luddiga. Detta motiverades med att det var svårt att
ha en policy eftersom varje ärende är unikt.

Policyn i kommunen gick i stort sett ut på att man arbetar med irreguljära immigran-
ter om de har haft kontakt i kommunen innan de fick avslag. Om de inte hade varit aktuella
var det meningen att man skulle hänvisa dem vidare, men det var oklart vart man skulle hän-
visa dem.

Riktlinjerna som man hade fått från juristerna i kommunen var att Socialtjänstlagen
och barnets bästa ska gå i första hand. Vad gäller underrättelseskyldighet och sekretess var det
mycket luddiga besked, som i princip gick stick i stäv med den information man fått från
Länsstyrelsen.

5.2.4 Engagemang och civil olydnad
Framför allt i intervjun med socialsekreteraren framkom det att hon gör en hel del

saker som inte ingår i hennes jobb, till och med saker som strider mot lagen för att kunna
hjälpa de irreguljära immigranterna.

5.2.4.1 Bryta mot och tänja på lagen
Socialsekreteraren säger flera gånger under intervjun att de på enheten försöker att

tolka lagen till klientens fördel. Framför allt har de gjort det i de fall där det är väldigt otydligt
vad som är innebörden av lagen. Hon uttrycker vid ett tillfälle att hon tycker att det i deras fall
är bra att lagen är så pass otydlig, för då finns det inget direkt hinder i att de gör lite som de
vill.  Hon säger att hon gjort saker som legat utanför lagens ramar.

Även i intervjun med enhetschefen framkom det att de ibland tolkade lagen generöst.
De såg till att barn som bodde hos sina släktingar fick ekonomisk ersättning, genom att de
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fick ersättning för familjehemsplacering. Detta var något som de hade kunnat undvika att
göra.

Det framkommer att man i stort sett struntar i underrättelseskyldigheten. Båda säger
att de aldrig har behövt underrätta polisen eller någon annan om en irreguljär familjs adress
och så vidare. I ett ärende var det särskilt tydligt. I det fallet hade de fått en anmälan från Mi-
grationsverket om att en pojke befann sig utan vårdnadshavare i Sverige, då hans mamma
hade lämnat landet. Efter en tid fick dock socialsekreteraren reda på att mamman visst fanns
här och var hon befann sig. I det fallet valde hon att inte underrätta vare sig Migrationsverket
eller polisen om detta. Enhetschefen säger att hon inte känner till underrättelseskyldigheten,
och att det inte är hennes sak att göra det.

5.2.4.2 Gå emot kommunens riktlinjer
Socialsekreteraren säger att de även tolkar de riktlinjer som kommunen lagt upp ge-

neröst om det behövs för att en familj i behov av hjälp ska få det. Det vill säga det händer att
de aktualiserar familjer som inte har varit aktuella i kommunen innan de fick avslag på deras
asylansökan.

5.2.4.3 Engagemang utöver socialsekreterarens roll
I intervjun med socialsekreteraren kom det fram att hon och hennes kollegor gör en

mängd saker utöver det som ingår i deras jobb, från att skriva utförliga utredningar att bifoga
till asylansökan till att hämta medicin på Apoteket och ta hem åt familjerna. Följande citat
illustrerar detta:

Jag representerar en myndighet och vi ska inte lägga oss i andra myndig-
heters arbete. Men […] om man tänker hur kan jag göra, vad kan jag
göra?[…] Och då kan du som socialsekreterare […]göra den här utred-
ningen, som andra [hon syftar på Migrationsverket, författarens kommen-
tar] inte har gjort ordentligt. Jag menar nu inte landutredning, för det kan
man ju inte göra, men man kan titta på barnets situation. Ibland har man
från Migrationsverkets och Utlänningsnämnden ju inte överhuvudtaget
undersökt barnets egna asylskäl till exempel.

 [S]om god socialsekreterare och medmänniska [kan man] lägga sig i saker
där man inte ska lägga sin näsa, och då kan man hjälpa de här familjerna
att hitta kontaktnät. Man kan också tipsa om bra juridiska ombud. Man kan
tipsa om organisationer och ge adresser. Man kan och man gör, om familjen
har ett ombud, eller har haft ett ombud så kan man hjälpa familjen att ta
kontakt igen och det här, är någonting som, vi ska inte syssla med det, men
vi gör det i väldigt hög utsträckning. Därför att det är en väldigt bra hjälp,
om familjen själv ber om den hjälpen.

Hon uttrycker även att hon ofta hjälper klienter att göra det mest gynnsamma valet i
kontakten med dem. Hon har bland annat uppmanat familjer att stanna kvar i den kommunen,
eftersom hon befarar att de inte skulle få någon hjälp om de flyttade.

5.2.4.4 Offra sitt yrke
Det är mycket tydligt att socialsekreteraren är beredd att bryta mot lagstiftningen och

offra sitt yrke för barnens och familjernas säkerhet och behov av stöd.
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Men då tänkte jag såhär: vad riskerar jag då? Jo, jag riskerar kanske att bli
av med mitt jobb. Och vad riskerar de? Och det var inget svårt att välja. Inte
ett dugg svårt att välja. Däremot, och jag är inte bättre människa än andra,
var det enda jag faktiskt tänkte då att: okej, jag vill inte bli av med mitt jobb,
därför att om jag blir av med mitt jobb, då kan inte jag göra de här sakerna
som jag faktiskt kan göra i arbetet. Jag är en myndighet, jag kan faktiskt
göra jättemycket saker, och ta reda på jättemycket saker. Det var min only
hesitation.

5.2.5 Göra mindre än i ”vanliga fall”. På grund av risk, eller på grund av
krångel.

I intervjuerna framkom inte endast ett stort engagemang och insatser utöver vad som
föreskrivs i lag. I en del fall har man, som jag nämnt ovan, på grund av underrättelseskyldig-
heten undvikit att ta kontakt med familjer i behov av stöd. I andra fall verkar man ha gjort
mindre insatser än vad man skulle ha gjort i ett ”vanligt” ärende, där situationen varit liknan-
de. Man lägger även ett stort ansvar på föräldrarna. I fall där föräldrarna avböjer hjälp, inleder
man oftast inte någon utredning.

Vi har ju fått familjer som har försvunnit också, alltså som vi har gett insat-
ser. […] Under den här tiden med alla de här apatiska barnen så hade vi
någon familj som var på ett HVB-hem, för att de hade barn som var så dåli-
ga. Och så fick de ett avslag, och då valde de att gå därifrån. Och vi visste
inte vart de hade tagit vägen, och det är klart att vi letade ju inte efter dem.
Vi efterlyste dem ju inte.[…] Vi lägger på ett sätt rätt mycket ansvar på för-
äldrarna själva.

En av informanterna reflekterar själv över att de gör för lite, och tror att om de skulle
få någon kritik så skulle det vara för att de inte gör tillräckligt.

5.2.6 Vikten av att få med sig politiker och övriga medarbetare.
Det är tydligt att det är viktigt att politikerna i kommunen godkänner sättet som man

arbetar i de här frågorna för att det ska vara möjligt att utreda irreguljära immigranter. Det är
även viktigt att ha med sig sin chef och övriga förvaltningen. Socialsekreteraren säger att man
inte hade kunnat jobba som hon gjort om hon inte hade haft stöd av sin chef. Utan stöd från
chefen kan hon inte fatta beslut hur som helst. Det är också tydligt att hon inte kan berätta för
sin chef då hon gör saker som chefen skulle behöva säga nej till.

[…] i det skedet var det så att jag själv gjorde också saker som inte var för-
ankrade här. […] Som man då inte förankrar för att man ska skydda sina
chefer och sina kamrater från onödigt vetande. Så kan man agera: att man
vet att det här ska inte jag berätta för den här chefen. Hon skulle tycka att
jag gör rätt, för jag vet att hon har samma inställning, men jag vet att hon
har en annan uppgift som chef, och då ska man inte belasta. […] man måste
ju vara strategisk.

Även politikerstödet är viktigt. I den ena kommunen motiverade man sina beslut med
att politikerna inte protesterade mot att man gjorde insatser. I den andra gav man en utförlig
beskrivning av att man försökte få med sig dem genom att försöka få dem att få medkänsla för
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en familj. Utöver de juridiska argumenten argumenterade man ibland med att kommunen var
positiv till att hjälpa irreguljära. Ibland fick jag känslan att det till och med gick före de juri-
diska argumenten.

5.3 Resultat av telefonundersökning

5.3.1 Frivilligorganisationer och BUP
Endast två av de organisationer jag kontaktade kände till någon socialtjänst som hade

haft kontakt med irreguljära. Jag fick två tips från Asylkommittén i Stockholm, varav bara en
av dem jag sedan ringde till ville kännas vid att de hade gett insatser till irreguljära. Genom
Flyktingrörelsens och Asylkommitéernas Riksråd (FARR) fick jag tipset att kontakta Falu-
Borlänge Asylkommité. De kunde ge mig flera exempel på när socialtjänsten gett insatser.
Tyvärr gick det aldrig att genomföra en intervju med dem, eftersom ärendena antingen var för
gamla, eller så fanns ingen personal kvar som varit med i ärendet. Vad som är uppseende-
väckande är att av 10 frivilligorganisationer som arbetar med irreguljära immigranter var det
bara två som kände till konkreta ärenden där socialtjänsten har varit inkopplad.

Den information jag fick från BUP:s flyktingenhet kan ge svar på varför det är så få
enheter inom socialtjänsten som har kontakt med irreguljära immigranter. Andreas Tunström
som är vikarierande enhetschef berättar att han har förstått lagen som att socialtjänsten måste
anmäla till polisen, och har även uppfattningen att de gör det. Detta leder till att BUP hamnar
i ett dilemma i fall där barn far illa på grund av till exempel omsorgssvikt: antingen far barnen
illa på grund av den omsorgssvikt som råder för stunden, eller också, om de anmäler till soci-
altjänsten, far barnen illa genom att de grips av polisen och avvisas. En anmälan skulle dess-
utom sannolikt leda till att de irreguljära bryter kontakten med BUP och på så sätt far barnen
ännu mer illa. Detta kan leda till att BUP dröjer med, eller undviker, att anmäla till social-
tjänsten.

Flera av frivilligorganisationerna sade att de hade haft problem i samarbete med so-
cialtjänsten i vissa stadsdelar och kommuner, där man inte hade velat göra någonting. Motivet
till det hade ibland varit att man i så fall måste anmäla det till polisen.

5.3.2 Chefer för barn- och/eller ungdomsenheter på socialtjänsten
I min telefonundersökning med enhetschefer inom socialtjänsten var det bara fyra av

de 14 jag har talat med som hade haft kontakt med irreguljära immigranter. En av dessa hade
aldrig inlett utredning, på grund av att behoven ansågs tillgodosedda från BUP. På en annan
enhet var det fråga om två fall med barn som hade blivit helt övergivna av sina föräldrar. Che-
fen jag talade med uttryckte det som att de inte var gömda, eftersom deras föräldrar hade läm-
nat dem. Ganska snart fick de legal status som asylsökande. De andra två är de två med vilka
jag har gjort intervjuer. Det är inte självklart att de som jag har intervjuat ska räknas in i re-
sultatet, eftersom jag ringde dem på grund av att jag hade fått tips om att de hade haft irre-
guljära aktuella, det var alltså ingen slump att jag ringde till just dem.

6 Analys och slutsatser
I följande kapitel analyseras resultatet utifrån den tidigare forskningen samt mina te-

oretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de slutsatser jag dragit.
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6.1 Juridiska förutsättningar för att ge insatser

6.1.1 SoL
Lagstiftningen säger att vistelsebegreppet och kommunens yttersta ansvar för barn

till irreguljära immigranter gäller, vilket stämmer överens med vad Vestin och Unnbom
(2006) skriver. Vad Angel och Hjern (2004) baserar sitt påstående på om att socialtjänsten
inte har något ansvar för irreguljära immigranter är för mig oklart. Även mina informanter
resonerar utifrån att vistelsebegreppet och kommunens yttersta ansvar ska gälla alla, oavsett
legal status. Något som är överraskande är att ingen av informanterna har refererat till det JO-
beslut jag redogjort för, trots att Norströms och Thunveds (2006, s. 39) kommentarer till nya
sociallagarna hänvisar till det beslutet.

6.1.2 Underrättelseskyldigheten
Något som är talande för den telefonundersökning jag har gjort är att det verkar som

att irreguljära ofta inte får den hjälp de borde ha rätt till, i och med att det var väldigt få av
dem jag hade kontakt med som kände till att socialtjänsten hade gett insatser till irreguljära.
En av anledningarna till detta kan vara att BUP och andra organisationer som har kontakt med
irreguljära inte vågar anmäla till, eller uppmana sina patienter att ta kontakt med, socialtjäns-
ten, eftersom man är rädd att de då måste anmäla till polisen. Jag kan tänka mig att denna
rädsla även finns hos de irreguljära, och att de på grund av det är rädda att ansöka om stöd
från socialtjänsten. Läkare utan gränsers (2005) undersökning visade ju att irreguljära var räd-
da för att söka vård, på grund av risken för att bli angiven, även om det strider mot sekre-
tesslagen om vårdinrättningar uppger till polis eller Migrationsverket när de har kontakt med
irreguljära. Hur svårt blir det då inte för irreguljära att få ett förtroende för socialtjänsten för
irreguljära, när det till och med finns lagstiftning som kan tolkas som en uppmaning att uppge
till polisen att man har kontakt med irreguljära?

Underrättelseskyldigheten utgör med hänvisning till ovanstående ett hinder för att
barn till irreguljära immigranter ska få det stöd och den hjälp som de kan vara i behov av. Det
har både den internt juridiska genomgången och intervjuresultaten visat på. Man kan tolka det
såsom Thunved (Vestin och Unnbom, 2006) anser är riktigt, men lagen är så pass luddig att
det är svårt att veta hur socialtjänsten i fråga kommer att tolka det. Mina informanter tolkar
också underrättelseskyldigheten helt olika, även om de i praktiken agerar på ungefär samma
sätt, det vill säga de har aldrig uppgett till polisen om de har vidtagit åtgärder med irreguljära.
Ingen av dem var medveten om att Socialstyrelsen och Thunved tolkar det som att personer
som någon gång har sökt uppehållstillstånd inte omfattas av underrättelseskyldigheten.

Vad gäller barn till irreguljära immigranter uppstår det alltså ibland en konflikt mel-
lan olika lagar. Dels finns Socialtjänstlagen som säger att kommunen har det yttersta ansvaret
för barnen, och dels finns underrättelseskyldigheten som, beroende på hur man tolkar den, kan
hindra människor från att ha kontakt med socialtjänsten eftersom de då riskerar avvisning.

6.1.3 Barnkonventionen och barnets bästa
En av mina informanter hänvisade till barnkonventionen, men hon tyckte samtidigt

att Socialtjänstlagen uppfyllde de juridiska förutsättningarna för att Sverige ska anses efter-
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föjla den. Hon verkar alltså tolka det som att portalparagrafen om att barnets bästa ska beaktas
i alla åtgärder som rör barn (SoL, 1:2) fungerar. Det verkar dock inte som att barnkonventio-
nen i praktiken alltid kan uppfyllas eftersom socialtjänsten antagligen inte får kontakt med
alla som skulle behöva stöd eller hjälp eftersom andra institutioner är rädda att anmäla och de
irreguljära själva rädda att ansöka på grund av underrättelseskyldigheten.

6.1.4 Kommunala riktlinjer och riktlinjer från andra myndigheter
Kommunerna verkar inte ha några tydliga riktlinjer för hur man skall agera med irre-

guljära immigranter. Det verkar som att jurister har svarat på frågan och tolkat ärendet när de
har kommit i kontakt med det enskilda fallet, snarare än att de har klara riktlinjer sedan tidiga-
re. Det verkar heller inte som att olika myndigheter och kommuner tolkar likadant. Detta har
mina informanter gett uttryck för, men är även något som framkommit i min kontakt med med
myndigheter. Varken Länsstyrelsen eller Socialstyrelsen har några skriftliga riktlinjer för irre-
guljära immigranter eller kan ge några tydliga svar angående dem.

6.2 Jämförelse med vård, skola och forskning om internationella kon-
ventioner.

Jämfört med hur lagstiftning och praxis ser ut i vården så är det mycket luddigare vad
gäller socialtjänsten. Den största konkreta skillnaden är att underrättelseskyldigheten inte
gäller vården, även om de också måste bryta sekretessen om polisen frågar efter en viss per-
son (enligt UtlL 2005:716, 17 kap 1§). I praktiken gör det kanske ändå inte så stor skillnad,
eftersom många irreguljära immigranter trots detta är rädda att uppsöka vården eftersom det
händer att de blir utlämnade till polisen då vårdpersonal bryter sekretessen. Något som irre-
guljära inte riskerar i socialtjänsten, men som de kan riskera i vården, är att bli tvungna att
betala för de insatser de får.

Vad gäller skola är läget något svårare än i socialtjänsten. Underrättelseskyldigheten
gäller även skolor, och det finns ingenting som säger att barn har rätt att gå i skola.

Den internationella lagstiftningen är så pass luddig att det är svårt att säga vad som
egentligen är rättigheter för irreguljära immigranter. Men man kan säga att eftersom det finns
juridiska hinder för irreguljära att få tillgång till socialtjänstens skydd så uppfylls i alla fall
inte de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är inte tydligt om det är den svenska sta-
ten som borde vara skyldig att tillse de mänskliga rättigheterna och det kan därför finnas olika
uppfattningar om det. Dock har Sverige skrivit under konventionen ILO convention no. 143
of 1975 in Migrant Workers (supplementary provisions), där det i en av portalparagraferna
sägs att staterna åtar sig att uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla migrantarbetare i lan-
det oavsett legal status. Det innebär att Sverige antagligen bryter mot denna konvention. An-
tagligen uppfylls inte heller Europakonventionen bland annat eftersom Sverige enligt den inte
får diskriminera någon.

För att använda Khosravis teori om att mänskliga rättigheter inte omfattar alla män-
niskor, så utgör irreguljäras tillgång till socialtjänsten ett intressant exempel. På ett sätt kan
man säga att de inkluderas av mänskliga rättigheter eftersom SoL ska omfatta irreguljära im-
migranter men eftersom de ofta utesluts från socialtjänsten på grund av under-
rättelseskyldigheten, är de i praktiken även uteslutna från mänskliga rättigheter. På så sätt
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stämmer hans teorier om att irreguljära immigranter lämnas utanför de mänskliga rättigheter-
na, det vill säga de reduceras till en slags anti-medborgare. De har i praktiken förlorat rätten
att ha rättigheter. Svenska statens intresse av en reglerad invandring och territoriell suveräni-
tet exkluderar de irreguljära immigranterna från tillgång till socialtjänstens stöd. Detta görs
genom underrättelseskyldigheten.

6.3 Tolkning utifrån teorier om moral och rätt
 SoL är en mål-medel-lag. Det innebär att den anger vissa övergripande mål för verk-

samheten och delmål för olika områden, som för barn där barnkonventionens formulering om
barnets bästa ligger till grund. Det målrationella beslutssättet innebär att samhällsföreträdare
har fått ett tolkningsföreträde när det gäller de samhälleliga målen, det vill säga vad som är
barnets bästa. Detta kan vara begränsande för den enskilda beslutsfattaren som aktör inom
socialtjänsten. (Hydén, 2002) På så sätt ska det vara de moraliska riktlinjer som anges där
som ska användas. Det är här socialtjänsten ska vara försiktig för att inte komma att förblin-
das av lagens moral, och helt bortse från sitt egna professionella kunnande och egen moral,
enligt Maus och Eckhoffs resonemang. Man måste kunna använda det professionella kunnan-
det för att utreda om en person är i behov av insatser från socialtjänsten, även om det inte
stämmer överens med Socialtjänstlagens normer. Med Habermas terminologi skulle man
kunna tolka det som att rätten är en del av systemet, medan moraliska och etiska värderingar
samt den professionella kunskapen är en del av livsvärlden, eller med Hydéns terminologi
som en konflikt mellan det sociokulturella systemet och det ekonomiska/rättsliga systemet.

Mina informanter har gett uttryck för att det finns en konflikt mellan regelsystemet
och deras moraliska och etiska värderingar. Ett sätt de gett uttryck för det är att irreguljära
immigranter inte passar in i deras mallar, varför de är tvungna att göra annorlunda i sådana
fall. Ett annat sätt som det kommit till uttryck på är att de är tvungna att lägga ner ett större
engagemang eftersom andra myndigheter inte gör sitt, och på grund av de irreguljäras utsatta
situation. Ett tredje sätt det märks på är att de i vissa fall har brutit mot eller tänjt på lagen och
kommunala riktlinjer för att kunna utföra vad de anser är professionellt riktigt.

Det går följaktligen att se ett engagemang där man inte vill att lagens moraliska bud-
skap ska vara det enda man går efter. Båda mina informanter följer snarare sin professionella
kunskap än lagens, i och med att de bortser från underrättelseskyldigheten. Möjligen kan man
hos enhetschefen se tendenser att hon hellre går efter vad som står i lagen, än efter andra nor-
mer. Hon hänvisar gärna till Barnkonventionen och Socialtjänstlagen, medan socialsekretera-
ren använder mindre juridiska termer. Detta kan såklart även bero på att jag tydligt hade utta-
lat att jag hade ett juridiskt perspektiv, och då är det inte så konstigt om enhetschefen talar i
juridiska termer.

En annan sak som var uppenbart var att det har stor betydelse vad politikerna i den
sociala nämnden säger, samt vad övriga i förvaltningen säger. Socialsekreteraren pratade ock-
så om sina försök att påverka politikerna, samt att hon undanhöll information från chef och
kollegor. Detta är ett tecken på att politikerna har ett stort inflytande över vad som ska utföras
i praktiken. Det bekräftar Eckhoffs teori om att lagen har ett ben i politiken, även om det här
inte är de lagstiftande politikerna. Det visar att politikerna också har inflytande i utförandet av
de juridiska föreskrifterna. Politiken har därmed ett stort inflytande över samhällsmoralen.
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Ovanstående visar att det finns en risk, om en socialsekreterare inte skulle vara så
pass engagerad som mina informanter, att lagens moral inte räcker till för att tillgodose de
behov som finns för att barn till irreguljära inte ska fara illa. Lagen skulle kunna sätta stopp
för socialarbetares professionella arbete, och hindra dem från att göra vad som enligt dem är
moraliskt riktigt och riktigt utifrån deras professionella kunskap, om det inte finns ett enga-
gemang hos dem.

Problematiken jag talar om ovan visar på att det sociokulturella systemet, eller livs-
världen, som är ett öppet system är sårbart inför det rättsliga systemet. Om det inte finns en
social eller politisk mobilisering i det sociokulturella systemet finns det en risk för att det
rättsliga systemet hindrar irreguljära från att få insatser även då de är i behov av det.

Det uppstår även en konflikt mellan moral och rätt för rättstillämparen, det vill säga
socialtjänsten. Om de ska kunna utreda och ge insatser till barn till irreguljära immigranter
som far illa måste de undvika att underrätta polisen.

6.4 Tolkning utifrån professionell olydnad
I kapitlet Teoretiska utgångspunkter skrev jag att moralen är inbakad i lagen och att

man därför måste vara försiktig som socialarbetare så att inte lagens normer går före ens pro-
fessionella kunnande och samhällsmoralen. I vissa fall kan man behöva använda professionell
olydnad, och bryta mot lagen, för att kunna utföra sitt arbete så som man uppfattar är mora-
liskt och professionellt riktigt. Det är också ett sätt för ”livsvärlden” att påverka ”systemet”
för att använda Habermas terminologi. Jag har ovan visat att det finns en problematik mellan
mina informanters professionella kunnande och det rättsliga systemet, eller mellan system och
livsvärld, eller det sociokulturella och det rättsliga systemet om man vill använda de termerna.

Ingen av mina informanter har underrättat polisen om att de har haft irreguljära im-
migranter aktuella hos sig. Den ena såg det som ett brott mot lagen (underrättelseskyldighe-
ten, UtlF 7:1), även om det inte det nödvändigtvis är juridiskt riktigt att tolka underrättelse-
skyldigheten så. Den andra uppgav att hon inte kände till lagen. När hon fick kännedom om
den tolkade hon den som att den inte gäller de irreguljära immigranter som någon gång sökt
uppehållstillstånd. Detta kan tolkas, framförallt i det förstnämnda fallet, som att de inte låter
lagens värderingar gå före deras egna. De har genom att använda sitt professionella kunnande
och genom moralisk argumentation kommit fram till att de skall bryta mot lagen.

Det är dock tveksamt om detta lagbrott på alla sätt går in under professionell olyd-
nad, om man skall använda Herngrens (1990) och Habermas (1989) definitioner. På några
punkter stämmer det överens med deras definition: det är en fredlig handling som bryter mot
lagen och är samvetsgrundad. Däremot är frågan om handlingen är politisk. Det framkom inte
i mina intervjuer om det fanns ett politiskt syfte med handlingen, det vill säga om syftet var
att ändra underrättelseskyldigheten. Frågan är också om handlingen kan ses som offentlig, det
vill säga öppen. Om socialsekreteraren skulle göra det som en offentlig handling så skulle hon
riskera allt för mycket för klienterna. Hennes uttalande om att hon inte ville bli av med sitt
jobb, för att hon inte skulle kunna fortsätta att göra det hon gör, talar också emot att det kan
ses som en öppen handling. Så egentligen kan man inte se deras handlanden fullt ut som pro-
fessionell olydnad. I princip skulle det också vara mycket svårt att genomföra professionell
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olydnad fullt ut, det vill säga som en öppen handling, eftersom det skulle utsätta dem man har
för avsikt att hjälpa för allt för stor risk.

6.5 Slutsatser
Det är otydligt i lagen vad som egentligen gäller, men slutsatserna jag kan dra av min

studie är att det finns stora juridiska förutsättningar för att ge insatser enligt SoL till irreguljä-
ra immigranter i Sverige. Vistelsebegreppet och kommunens yttersta ansvar i SoL är inte un-
dantaget för denna grupp. Däremot finns det juridiska hinder. I och med att underrättelseskyl-
digheten i UtlF finns kan det vara riskabelt för irreguljära immigranter att söka hjälp från so-
cialtjänsten. Det kan också vara så att andra professionella som träffar barn till irreguljära
immigranter, såsom sjukvården och BUP, inte vill anmäla när barn far illa till socialtjänsten
eftersom barnen genom det kan riskera att bli utlämnade till polisen och därmed avvisade från
landet. Lagtexten om underrättelseskyldigheten är så pass luddigt formulerad att det verkar
som att man tolkar den olika på olika ställen. Detta väcker ännu mer osäkerhet, vilket säkerli-
gen också bidrar till att färre vågar kontakta socialtjänsten.

I och med att lagen och underrättelseskyldigheten är så pass otydlig krävs det till viss
del ett engagemang från de socialsekreterare eller enheter som möter irreguljära immigranter.
Gruppen är extra utsatt i samhället, och passar inte in i de vanliga mallarna för hur man hante-
rar ett ärende på socialtjänsten, varför det krävs ett större engagemang för att få allting att gå
ihop. I enighet med teorier om moral och rätt finns det en risk att socialsekreterare inom soci-
altjänsten bortser från sitt professionella kunnande och samhällsmoralen och förblindas av
lagens moraliska värderingar. När det kommer till irreguljära immigranter har intervjuerna
visat att mina informanter vid behov har använt sitt professionella kunnande, snarare än de
värderingar som ges genom lagen, för att kunna ge de insatser som behövs till sina klienter.
De lagbrott som de har begått för att göra detta kan dock inte ses som professionell olydnad.
Risken finns att om socialsekreteraren eller enheten där denne arbetar inte är tillräckligt enga-
gerade så får inte barn irreguljära immigranterna det stöd de behöver.

I och med att underrättelseskyldigheten hindrar barn i behov från stöd och hjälp från
socialtjänsten, kan man säga att barnkonventionen inte uppfylls. Dessutom respekteras heller
inte de mänskliga rättigheterna. Statens intresse av en reglerad invandring tillåts gå före de
mänskliga rättigheterna.

7 Diskussion
Kapitlet inleds med att besvara mitt övergripande syfte, för att sedan diskutera de

framkomna resultaten och tolkningarna. Det finns även ett avsnitt med en diskussion om mina
valda teoretiska utgångspunkter och ett om metoderna. Kapitlet avslutas med några uppslag
till vidare forskning.

Det övergripande syftet med min studie var att undersöka hur man inom socialtjäns-
ten kan utreda och stödja barn till irreguljära immigranter inom ramen för Socialtjänstlagen
med mera. Mer specifikt var syftet dels att undersöka den rättsliga regleringen på området,
dels socialtjänstemäns agerande utifrån den rättsliga regleringen och frågor om moral och rätt.
Det finns ett starkt stöd i rätten för att man i socialtjänsten ska kunna utreda och stödja barn
till irreguljära immigranter. Det finns också rättsliga hinder som försvårar arbetet. I och med
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den otydliga juridiska situationen är ett engagemang från socialtjänstens sida nödvändigt för
att kunna utreda och stödja gruppen. Det faktum att moraliska normer är inkluderade i rätten
är ytterligare en faktor som gör att den enskilde tjänstemannen eller institutionens engage-
mang är av stor vikt för behandlingen av sådana ärenden.

Jag blev överraskad av att upptäcka att det finns så klara juridiska möjligheter för att
utreda irreguljära immigranter inom socialtjänsten, och att det även finns de som tillämpar
Socialtjänstlagen för dem och ser det som en självklarhet att göra det. Trots det verkar det
vara få som tillämpar lagen. Det innebär att det finns många individer i behov av stöd från
socialtjänsten som inte får det på grund av de hinder som finns. Tidigare forskning om vården
och irreguljära immigranter visade att många är väldigt rädda att kontakta vården av rädsla för
att bli utlämnade till polisen. Denna rädsla är möjligen ännu större i kontakten med social-
tjänsten i och med underrättelseskyldigheten.

Som socialarbetare är det viktigt att i mötet med irreguljära immigranter ha en tydlig
uppfattning om sina professionella etiska riktlinjer (Düvell, 2003, s. 73). Eftersom socialar-
betare har stor makt i relationen till sina klienter, särskilt i situationer med en så utsatt grupp
som irreguljära immigranter, är det extra viktigt att tänka på etiska frågor i kontakten med
dem. Jag har redan tidigare nämnt att det är viktigt att tänka på moraliska och professionella
överväganden i och med att moraliska normer finns inbakade i rätten, och att samhällsmoralen
därmed har förlorat sin roll som kontroll av rätten. Det är ännu en anledning varför det är vik-
tigt att ha sina etiska och moraliska ställningstaganden klara för sig. I Bilaga 2 har jag bifogat
etiska riktlinjer för socialt arbete med irreguljära immigranter som Picum (2003, s.81-85) har
utformat, som exempel på viktiga etiska överväganden.

Mina resultat bekräftar att irreguljära immigranter reduceras till anti-medborgare,
som i och med att de i praktiken hindras från stöd från socialtjänsten inte omfattas i samma
utsträckning av sociala rättigheter som de som vistas legalt i Sverige. Det avslöjar en motsä-
gelse i det samtida nationalstatssystemet: att värna om universella mänskliga rättigheter går
inte ihop med staternas intresse av nationell suveränitet och kontrollerad invandring. De irre-
guljära immigranterna nekas medborgarskap där de befinner sig, och nekas på så sätt rätten att
ha rättigheter (SOU 2006:37). Jag ser detta som ett uttryck för den rasistiska grund som natio-
nalstaten vilar på. Människor har olika värde och behandlas olika beroende på om man har ett
medborgarskap. Så länge staten begränsar invandringen kommer det att finnas människor som
får avslag på sin asylansökan, och därmed människor som väljer att stanna irreguljärt i landet.

7.1 Teoridiskussion
Jag tycker att teorierna om moral och rätt har varit svåra att applicera, plus att jag har

känt mig kritisk till många saker i dem. Framför allt är det begreppet samhällsmoral, som jag
har svårt för. Jag tycker att man gör det alldeles för lätt för sig när man talar om en samhälls-
moral som om det skulle finnas moraliska värderingar som delas av hela samhället. Jag tror
att moraliska uppfattningar i samhället är mycket mer pluralistiska och att de skiljer sig åt
beroende på klass, religion, etnicitet med mera. Det finns antagligen ganska stora skillnader i
hur man ser på (för att ta Eckhoffs exempel som ändå ska ses som grundläggande) lögn, våld
och omsorg om sina barn. Många människor tycker nog att ”vita lögner” är helt okej, medan
en stor del inte accepterar några som helst lögner. De flesta tycker att våld är förkastligt, sam-



Socialtjänsten och barn till irreguljära immigranter Diskussion

39

tidigt som många stöder statligt våld genom polisväsendet med mera. Som Per Herngren tar
upp är dessutom de flesta passivt delaktiga i våld genom att köpa produkter från, och därige-
nom stödja, företag som är delaktiga i våld i tredje världen genom klädtillverkning, oljeutvin-
ning och så vidare. Min poäng är att det är väldigt svårt att tala om någon samhällsmoral ef-
tersom det i ett samhälle finns så pass många olika, och ofta motstridiga, moraliska uppfatt-
ningar.

Eckhoff säger att samhällsmoralen är stabil men föränderlig över tid. Jag tycker inte
alls att den är så stabil som han vill framhålla. Den samhällsmoral han pratar om känns för-
domsfull och ensidig. Moralen är föränderlig mellan olika samhällsgrupper i samma tid och
på samma geografiska plats. Att motivera civil olydnad eller andra lagbrott med att en lag går
emot samhällsmoralen blir mycket problematiskt.

Även om det går att hitta vissa gemensamma moraliska nämnare i ett samhälle, ex-
empelvis att man inte helt oprovocerat ska döda någon (någon generell moral mot dödande
verkar inte finnas, eftersom det inte kan sägas finnas en allmän uppfattning om att krig är mo-
raliskt oacceptabelt), så är det knappast troligt att det kommer att stiftas lagar som tillåter så-
dana handlingar.

7.2 Metoddiskussion

7.2.1 Validitet och Reliabilitet - Har jag undersökt det jag utgett mig för att un-
dersöka och är mina resultat tillförlitliga?

Genom att intervjua en socialsekreterare och en enhetschef på socialtjänsten, talat
med diverse myndighetspersoner, frivilligorganisationer m. fl. och undersökt de juridiska för-
utsättningarna har jag velat få en så bred bild som möjligt av socialtjänstens möjligheter att
utreda och stödja barn till irreguljära immigranter. En möjlig brist är dock att i princip samtli-
ga av mina informanter har varit verksamma i Stockholms län. Det är inte säkert att rutinerna
för socialtjänsten ser likadana ut i övriga Sverige, och det kan hända att exempelvis rädslan
för att anmäla till socialtjänsten inte alls ser likadan ut. En undersökning av frågan i hela Sve-
rige hade kunnat vara en mer relevant metod.

Min urvalsmetod blev något oplanerad. Eftersom jag inte har fått tag på samtliga
barn- och ungdomsenheter i Stockholms län är det mycket möjligt att det finns kommuner där
man sitter på mer kunskap än vad jag har lyckats få fram.

Eftersom jag inte är jurist finns det risk för att jag i min interna juridiska analys har
missförstått något. Jag har inte haft för avsikt att fastställa gällande rätt, men min studie har
ändå haft rättsdogmatiska delar. Jag är heller inte van att söka i juridiska databaser, varför det
är möjligt att jag har missat någon lag, förarbete eller liknande.

Det finns risk för att jag har genomfört mina intervjuer på ett inte helt klanderfritt
sätt, eftersom det är första gången jag har genomfört kvalitativa intervjuer helt på egen hand.
Jag är dessutom väldigt engagerad i ämnet, vilket säkert kan ha påverkat intervjusituationen.
Särskilt i telefonundersökningen har metoden varit oplanerad, eftersom det inte var tänkt som
en undersökning från början. Båda mina informanter visste mer eller mindre om min bak-
grund som aktiv i asylrörelsen. Det har antagligen påverkat dem genom att de gärna vill fram-
stå som att de gör något bra för min intressegrupp.
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Trots dessa brister tycker jag att jag har undersökt det jag har utgett mig för att un-
dersöka. Jag har inte i efterhand kommit på att det saknades frågeställningar, vilka borde ha
kommit upp på intervjun, och jag tror att mina informanter har fått utrymme att berätta en stor
del av deras kunskaper på området.

Jag tycker även att mina resultat är tillförlitliga. Möjligen är inte resultaten från tele-
fonundersökningen det av ovan nämnda anledning. I de kvalitativa intervjuerna har jag låtit
intervjupersonerna få känna sig trygga i att de kan vara anonyma, och att jag kommer att för-
vränga deras bakgrund så att de inte kan kännas igen.

De juridiska resultaten har jag diskuterat med jurister på Socialstyrelsen, varför även
de torde vara tillförlitliga.

7.2.2 Generaliserbarhet- Är mina resultat tillämpbara?
Att resultat ska vara generaliserbara är enligt Malterud (1998, s.60) en orealistisk

förväntning. Hon anser att man snarare ska fråga sig om resultaten är tillämpbara. Men jag
tror att framförallt mina juridiska resultat är generaliserbara. De går att tillämpa för alla soci-
alsekreterare som kommer i kontakt med barn till irreguljära immigranter, och även till viss
del i kontakten med irreguljära vuxna.

Huruvida resultaten om socialsekreterarnas engagemang är generaliserbara är mindre
säkert. Jag har väldigt få informanter, varför det kan vara svårt att dra några stora växlar på
dem. Däremot har intervjuerna med dem tydliggjort vilka möjligheter och problem som finns
inom ramen för den rättsliga regleringen. Dessa resultat visar på generella problem, snarare än
att det är problem i den enskilda kommunen eller i det enskilda fallet. Mina resultat visar även
vikten av den enskilde socialsekreterarens engagemang och vikten av enheten/kommunens
inställning vilket är tillämpbart i andra situationer än den specifika intervjusituationen. Även
de resultat som visar att det krävs att moraliska värderingar eller professionell kunskap sätts
före de rättsliga normerna är tillämpbara.

7.3 Vidare forskning
Jag har, som sagt, hittat väldigt lite skrivet om irreguljära immigranter i Sverige och

deras tillgång till sociala rättigheter eller mänskliga rättigheter. Det finns en uppsjö av forsk-
ningsprojekt som skulle kunna genomföras, eftersom det är ett så pass outforskat ämne.

Några frågor som behöver besvaras är:
• Hur vanligt förekommande är det att irreguljära immigranter är aktuella hos socialtjäns-

ten?
• Hur upplever irreguljära immigranter socialtjänsten? Har många sökt, men inte fått hjälp?

Stämmer det att man är rädd att vända sig till socialtjänsten på grund av underrättelseskyl-
digheten?

• Stämmer det att andra professionella undviker att anmäla till socialtjänsten på grund av
underrättelseskyldigheten?

• Hur stämmer svensk lagstiftning överens med internationella konventioner som Europa-
konventionen, konventionen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen?

• Vilka sociala problem uppstår hos irreguljära immigranter till följd av irregulariteten?
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Det vore också intressant att fördjupa sig i Khosravis teorier om att irreguljära redu-
ceras till anti-medborgare och hur detta påverkar mötet med socialtjänsten.
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BILAGA 1 Intervjuguide

Intervjuguide

Inledning
Intervjun kommer att spelas in.
Jag kommer att lyssna på inspelningen och transkribera intervjuerna till text. Den enda som
eventuellt kommer att lyssna på inspelningen förutom jag själv är examinatorn och min
handledare. Så fort uppsatsen är godkänd kommer inspelningen förstöras.
Detta är en c-uppsats, och kommer att läsas av min handledare, examinatorn och andra stu-
denter på socialhögskolan. Den kommer också att publiceras på Internet. Detta betyder att
vem som helst at tillgång till den. Dessutom kommer du och de andra intervjupersonerna och
andra intresserade få kopior om ni vill.
Vad gäller anonymitet så kommer jag troligtvis att nämna vilka kommuner som ingått i un-
dersökningen, däremot inte vilka som svarat på intervjuern eller vem som sagt vad. Om du
vill kan jag skicka en utskrift av det jag kommer att använda från intervjun med dig för att du
ska kunna godkänna den angående anonymitet. Om det är känsligt för dig med de här frågor-
na kan vi diskutera hur vi kan lägga in vilseledande information eller liknande.

Frågor?

Inledande/uppvärmningsfrågor
Namn
Yrke
Hur länge har du varit på arbetsplatsen?
Vad har du arbetat med innan, som socionom?
Är det som du hade tänkt dig när du började på socialhögskolan att arbeta som socionom?
Om inte, vad är annorlunda i det verkliga yrkeslivet än vad du föreställde dig?

Till ämnet
Intervjun kommer att handla om ”gömda flyktingar”, som jag har berättat på telefon. Med
gömda flyktingar menar jag alla migranter som befinner sig i Sverige utan legal status. Dvs.
både sk. Papperslösa och tidigare asylsökande.

Kan du komma ihåg något fall då du har kommit i kontakt med gömda flyktingar?
Kan du berätta om det?

Vad blev beslutet?

Har det funnits fall där ni inte har gett någon insats efter en ansökan/anmälan ang. ett gömt
barn?

Hur har ni motiverat det juridiskt?
Har man skrivit beslut, eller ej?
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Har det funnits något fall där ni har gett insater?
Hur har ni motiverat det juridiskt?

Uppfattar du det som tydligt, utifrån lagstiftning, vilka skyldigheter kommunen/ socialtjänsten
har för gömda flyktingar?

Finns det några kommunala riktlinjer för detta?

Om de ej nämns av informanten- fråga om
Kommunens yttersta ansvar och vistelsebegreppet- ansvar på annan huvudman
JO-rekomendation
Barnkonventionen
Utlänningsförordning- skyldighet att uppge till polisen
7:1 UtlF: En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap
och bostadsadress här i landet skall lämnas till polismyndigheten i det polisdistrikt där utlän-
ningen är bosatt eller huvudsakligen vistas. En sådan underrättelse behövs dock inte beträf-
fande den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldig-
heten att ha uppehållstillstånd.
Underrättelse enligt första stycket lämnas av
---
3. socialnämnd, när nämnden första gången vidtar åtgärd i ett ärende om socialtjänst som an-
går utlänningen,

Om personen inte vill berätta om ett fall; ett fiktivt fall:
Barngrupp- Det inkommer en anmälan från BUP angående en flicka där man är oroad efter-
som mamman inte knyter an till sitt spädbarn. Bebisens storasyster var från början aktuell på
BUP men man upptäckte vid ett besök och samtal med mamman, att hon inte orkade ta ansvar
för sitt barn. Pappan finns inte med i Sverige och man vet inte var han befinner sig. Familjen
har fått avslag på sin asylansökan i alla instanser (Mig v och Mig domstol) och lever nu göm-
da i en lägenhet i stadsdelen som deras släktingar som har uppehållstillstånd hjälper dem att
betala. Familjen är positiv till att få stöd från Soc.

Ungdomsgrupp: En anmälan inkommer från vårdcentralen angående en pojke, 15 år, som
man misstänker har blivit grovt misshandlad av sin pappa. Pojken har vårdats för skador, och
man har inte funnit hans förklaring som trovärdig. Pojken är äldst av tre syskon. Mamman
mår mycket psykiskt dåligt och har tidigare fått diagnosen PTSD. Pappan är närvarande och
försöker hålla ihop familjen, men mår även han dåligt, och tappar ofta humöret. Familjen har
fått avslag på asylansökan alla instanser och lever gömda i en lägenhet i stadsdelen som deras
släktingar hjälper dem att betala.

Hur skulle ni resonera juridiskt runt det?
Om ni inte skulle ge insatser- skulle ni skriva beslut?
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Om ni skulle ge insatser- hur skulle ni motivera det juridiskt?

Uppfattar du det som tydligt, utifrån lagstiftning, vilka skyldigheter kommunen/ socialtjänsten
har för gömda flyktingar?

Finns det några kommunala riktlinjer för detta?

Om de ej nämns av informanten- fråga om
Kommunens yttersta ansvar och vistelsebegreppet
JO-rekomendation
Barnkonventionen
Utlänningsförordning- skyldighet att uppge till polisen

Om det kommer upp att informanternas etiska/ moraliska värderingar inte stämmer
överens med lag/riktlinjer, hur agerar man utifrån detta?

Om det kommer upp att barnets bästa inte stämmer överens med lagstiftning:

Vad gör ni i en situation där barnets bästa inte stämmer överens med lag/ riktlinjer från kom-
munen?

Eventuellt frågor kring stadsdelens ekonomi/politikernas inställning och tolkning av lagen.

Avslutning
Försöka sammanfatta det som sagts för att bekräfta detta.

Vill du lägga till något?

Fallbeskrivning
Skulle det finna möjlighet för mig att ta del av ett fall? Att se journaler, beslut osv. de kan
gärna avidentifiera det, annars kan jag göra det.

Vill du ha uppsatsen skickad till dig?



BILAGA 2 Picum’s Ethical Guidelines for assisting
Undocumented migrants

Some Guidelines for Assisting Undocumented Migrants
The meaning of these guidelines is to be instrumental for a discussion within the

framework of PICUM. This discussion could lead to a degree of consensus between the dif-
ferent organizations within PICUM, and give clearness about the position of the various or-
ganizations. PICUM being a Platform, is not the forum to establish any enforceable ethical
code for its participants. However, organizations could eventually use these guidelines as a
basis on which they could develop their own ethical code.

These guidelines aim to address social workers, aid workers, advisors, advocates and
supporters. In the following we will use the term ‘social worker’, referring to all these roles
and professions.

General Principles
• Social workers are committed to principles of social justice and inclusion and recognize,

promote and protect the human dignity of any individual.
• Social workers neither discriminate, disadvantage nor prejudice clients.
• Social workers and others come into contact with undocumented migrants either by pur-

pose of their organization or by accident. However, their principle task remains to provide
social work, advice or support to their clients in the first instance and in conjunction with
their professional ethics.

• Social workers therefore include undocumented migrants into their work.
• Forced migration is a derived problem from the lack of political and economical balance

in the world. Therefore, solutions on the level of individuals or groups will always have a
pragmatic character.

• Passing the buck by the authorities and their increasing use of tactics of starving out indi-
vidual undocumented migrants put these and voluntary agencies trying to assist them, in
an extremely difficult position: in many situations there is no longer term solution and
mostly the choice is between the bad and the worse.

• Undocumented migrants find themselves in an extremely dependent position towards their
environment. Therefore they are vulnerable to exploitation, maltreatment and misuse:
forced prostitution, forced criminality, work without any protection of their rights, ex-
ploitation in the housing-sector, blackmail, exploitation by traffickers etc.

The relation between the client and the help-provider
1. At any time it should be made clear what assistance can be provided and where the

limits are and why. The obligations of both the provider of assistance and of the client should
constantly be clarified as a part of the process of reaching or upholding consensus regarding
the assistance. In this sense the relation should get the character of an unwritten contract, in a
way that the client knows what he/she can expect and what is expected from him/her.

Amongst many other things the process of giving assistance is also one of negotiat-
ing. That is why a careful and thorough intake is of utmost importance, as it is at this time and
place the tone and the main aims and limits of the contract will be put on the agenda.



BILAGA 2 Picum’s Ethical Guidelines for assisting
Undocumented migrants

During this phase of the process and for that matter during the whole process, the
worker should be aware that he/she is the stronger, even the dominating partner in the rela-
tion. This requires respect and a reserved, self-critical attitude from the side of the worker.

Organizations offering assistance to undocumented migrants have to define clear in-
structions for their workers regarding the acceptance and refusing of help, working methods,
peer-control, pointing out structural problems both within the organization and in a broader
context, the (legal) position of workers (insurance, accounting for their work). This to protect
both the workers and the clients. Both workers and clients should have the opportunity to ap-
peal to someone else within the organization.

2. The relation of providers of assistance should not be different whether the worker
is paid or not. This should be guaranteed by a written agreement between the organization and
its volunteers.

3. The circumstances under which the relationship can be discontinued completely or
temporarily by the worker should be clarified, e.g.
• if the client remains passive, whatever the social worker tries to do, if he/she is not willing

to seek and create a situation in which he/she can survive (temporarily) in an ethically ac-
ceptable way.

• If it appears that the client is intentionally providing false information, seriously frustrat-
ing the trust put in him and by this harming the organization or rendering the assistance
impossible.

• in case a client abuses or attacks staff, volunteers or other clients.
• If it appears that the client committed serious crimes (e.g. crimes against humanity, of-

fences against human rights, serious common crimes), either in the country of origin or in
the country of actual residence without having had a fair trial.

4. All workers should see that they keep their professional distance from clients for
their own and the clients’ protection. As soon as the character of the relationship changes to a
personal one, the providing of formal assistance by this person should stop. Peers-control
should play a decisive role in this kind of situations.

Aims of providing assistance
5. The aim of providing assistance is to efficiently deliver a particular service or to

find a solution, that is a situation in which the client can survive in an ethically acceptable
way. This situation can be temporary or durable. It is essential that the client in some way or
another is able to support him/herself.

6. The seeking of this ”acceptable situation of survival” constitutes the core in the
”unwritten contract” between the provider of assistance and his/her client.

7. Possible solutions are:
a. Legalization of the residence status. Note on unfounded requests concerning resi-

dence procedures: It is not advisable to sustain a totally unfounded request for a residence
procedure whenever it in the short-/long term could provoke a more strict procedure, and
could harm the credibility of the organization, which in the end could render impossible the
providing of assistance.
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b. Voluntary return. Organizations and workers should hold on to the ”Guidelines for
NGO’s in relation to government repatriation projects”.(See annex)

c. Continued illegal residence and work. In this case the main task of the provider of
assistance is to minimize as much as possible the chances for marginalization, exploitation,
discrimination and misuse.

8. Any essential step in the process will be discussed with the client and will not be
taken without his/her consent. If the worker (preferably after consulting colleagues or a su-
pervisor) has no alternatives to offer, acceptable to the client and cannot meet the options or
wishes of the client, he/she can terminate the relation, because there is no definable aim to the
process.

9. In the course of the process, the aim can change: the workers should adjust their
methods and aims in a flexible and creative way: they should be able ”to make the impossible
possible”. E.g. the organization can offer a limited time of rest to an undocumented migrant to
make up his/her mind. After this period of time, fixed in advance, it has to be considered if a
new ”contract” can be negotiated.

Standard of Services
10. Any undocumented immigrant is morally equal to any other individual. Therefore

it should be ensured that the client get access to the usual services available and that the serv-
ice given is as close to the standard as possible.

Prioritizing
11. The overall aspiration should be to serve all those in need. If that is impossible,

for example because of lack of resources clear criteria and mechanisms of prioritizing should
be applied. From the beginning the provider of assistance and his/her organization should
make clear what criteria they apply for providing or denying assistance. And whether a denial
is based on reasons of shortage of means, on reasons of limited working methods and/or on
reasons of principle.

12. Preferably clients should not be accepted without any form of selection if the
limited means of the organization will at some moment force it to close the doors.

13. The urgency of the need for assistance is defined in different ways by different
organizations:
• Urgent humanitarian need, great vulnerability: e.g. families with (small) children, medical

or psychiatric needs, other severe situations…
• Perspective on a (durable/temporary) solution (asylum, staying permit on humanitarian

grounds, further migration, repatriation, ”black work” without to much exploitation).

14. In case the organization is unable to provide the assistance required the social
workers should try to suggest alternatives or refer to other agencies that could help. No client
should be sent away without all channels having been tried.
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Secrecy
15. It should be identified first what kind of information and how much information

is required to solve the problem the client is coming with and for the purpose of the service
the organization offers. Data that is not relevant to the case should not be collected.

16. All information given by a client in the context of providing assistance is guar-
anteed to remain secret. Other workers under the code of the organization however have ac-
cess to the information as long as this has a clear function (e.g. continuity of the assisting pro-
cess, control by authorized persons within the organization). In that sense and within these
limits information is not given to this individual worker, but to the organization. There is one
exception however: if the social worker happens to obtain information on actual, ongoing or
planned acts of heavy criminality, the civic responsibility overrules the professional duty of
confidentiality. This should be made clear to all clients during the intake.

17. If and when the provider in the exercise of his/her duties obtains information on
crimes by third parties (e.g. trade of women and children, exploitation, misuse, forced prosti-
tution, domestic violence, blackmailing of undocumented migrants), he/she should try to find
ways and means to put an end to these practices. Problem solving strategies could be a hierar-
chy of informing the public and informing the authorities, without doing any harm to the cli-
ent(s) who provided the information.

18. No information should be provided to third parties without the clear consent of
the client, except for the one case mentioned in article 16.

19. At any moment the client has the right to see his or her complete file. When the
relationship comes to an end, the client has the right to take along his/her file. The organiza-
tion however is entitled to keep his/her essential personal data. If the client requests assistance
another time, he/she has to make the whole file available to the organization again.

Political and social action. Transparency
20. Providing individual assistance without active openness to the surrounding soci-

ety is like swimming against the tide.
21. Organizations assisting undocumented migrants should be open and transparent

regarding their finances, their working methods, the number of clients they are able to help,
their contacts with authorities and with other organizations.

22. It is an essential task of organizations assisting undocumented migrants to inform
society on the problems their clients meet. The organizations and/or their networks or um-
brella-organizations (regional, national, European) should invest in informing media and in
lobbying politicians on the issue. This presupposes a focus on signals, coming from the field,
instruments (time, well equipped persons) to incorporate and handle these data and to develop
a common strategy.

23. Possible involvement of clients in public actions should be considered with great
caution (e.g. demonstrations, church-asylum). Clients should be fully informed on the possi-
ble scenario’s and their consequences. It should be clear what to do if the action fails in one
way or the other. The publication of photographs and of personal testimonies of clients should
be avoided without their explicit consent.
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Legitimacy and its limits
24. In the EU member states, there is a relatively high degree of democracy. Under

these circumstances, the legitimacy of disobeying laws is far more remote than under a clearly
undemocratic regime. However if a state excludes its inhabitants from the essential means of
surviving, these residents have the right to disobey laws in order to survive. Their actions
should be in proportion to this aim and should do as little harm to others as possible.

25. This does not legitimize the breaking of the law by those who assist the undocu-
mented migrants. However they have to defend, situate and explain the behavior of their cli-
ents in this respect. When they are involved in a situation that is not strictly legal, it should be
agreed upon with the client that his or her illegal action in which he is assisted is completely
on the client’s responsibility. If a worker is him/herself in the situation that only a breach of
the law could lead to the most efficient assistance for the client, this should always be dis-
cussed and agreed upon with a team. The consequences of this illegal action on the rest of the
undocumented migrant, the society at large, the perception,... should be taken in considera-
tion. In no case shall a worker working in an organization decide individually on such a case.

26. In some countries it is forbidden by law to assist undocumented migrants. These
types of law are subordinated to principle ethics that therefore have priority.

27. Actions undertaken, working methods and rules like these guidelines, used by or-
ganizations assisting undocumented migrants should be open and transparent. This appears to
be a condition to win the cooperation and support of other organizations, of the public and
sometimes of (local) authorities.

Frits Florin, Franck Düvell, Connie van den Broek, Godelieve van Heteren, Frank
Kress, Rolf Heinrich, Bert Lismont, Tetty Rooze, Hans Arwert.


