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Abstract 
Denna studie bygger på en kritisk hermeneutisk kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats. 

Genom att applicera Nancy Frasers rättviseteori som behandlar frågan om hur rättvisa ska kunna 

uppnås i en globaliserad värld har EU:s rörlighetsdirektiv, likabehandlingsprincip, svensk lag samt 

rapporter om EU-medborgares situation i Sverige analyserats för att undersöka EU-medborgares 

möjlighet till jämlikt deltagande i en svensk kontext. Resultatet visar att det görs en distinktion mellan 

aktiva och icke-aktiva EU-medborgare och för att räknas som rättvisesubjekt för att omfattas av de 

rättigheter som manifesteras i rörlighetsdirektivet och svensk lag krävs en ekonomiskt resursstark EU-

medborgare. Vidare visar resultatet hur icke-aktiva EU-medborgare ofta hamnar utanför det svenska 

samhället och deras vistelse här är villkorad på det sätt att de exempelvis krävs inneha tillräckliga 

egna ekonomiska resurser eller rimlig chans till arbete för att omfattas av det svenska 

välfärdssystemet. Detta gör att icke-aktiva EU-medborgare ofta hamnar i en situation där de utestängs 

från viktiga sociala arenor i samhället till följd av att de saknar arbete, bostad och ekonomiska 

resurser samt möjligheten att hävda sina rättigheter och få dessa tillgodosedda. Konsekvensen av detta 

blir att de hindras från möjligheten till jämlikt deltagande i det samhälle de befinner sig i. Resultatet 

visar också att avsaknaden av både kunskap och tillgång till resurser försvårar det sociala arbetets 

genomförande när det kommer till gruppen utsatta EU-medborgare. 
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1. Inledning 
Det senaste decenniet har en utbredd finanskris lämnat få länder i Europa oberörda, där 

konsekvenserna bland annat har inneburit en ökad fattigdom där människor har det svårare att försörja 

sig i sina hemländer. EU:s medlemsländer har samtidigt ökat i antal och det är fler människor än 

någonsin som nyttjar sin medborgerliga rätt till fri rörlighet mellan EU:s medlemsstater 

(Länsstyrelsen, 2014). I ett land som Sverige, som klarat sig relativt bra genom krisen, har den ökade 

fattigdomen i Europa på så vis ändå gjort sig synlig. De senaste åren har EU-medborgares situation i 

Sverige uppmärksammats såväl medialt som politiskt. Blickarna har främst riktats mot de utsatta EU-

medborgare som kommer till Sverige med begränsade möjligheter till varken arbete eller bostad och 

som i många fall hamnar på gatan för att be om pengar. Den transnationella migrationen, mediers 

nästintill obegränsade räckvidd, ökad europeisk integration och ekonomiska och sociala sammanhang 

som i allt större utsträckning sträcker sig över nationsgränserna har de senaste decennierna inneburit 

att den nationalstatsbaserade välfärdspolitikens betydelse förändrats och EU ställs idag inför nya 

utmaningar när det kommer till frågan om välfärd. Detta har också inneburit att vedertagna teorier om 

rättvisa, där subjektet för rättvisa är territorialstatens medborgare, idag kan ifrågasättas. För det 

sociala arbetet får detta betydande inverkan när det kommer till frågor som rör vem som har rätt till 

insatser, hur svensk lag är utformad samt hur politiken konstruerar och bestämmer nivån för det 

sociala arbetet (Börjeson, 2010).  

I ett öppet brev till Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér skriver 

människorättsorganisationen Civil Rights Defenders om hur gruppen utsatta EU-medborgare dagligen 

utsätts för hot, diskrimineringar och trakasserier och understryker regeringens ansvar att motverka 

detta och vikten av att verka för att deras mänskliga rättigheter tillgodoses (Hårdh, 2014). Rättsstaten 

Sverige ska verka för, respektera och skydda alla invånares mänskliga rättigheter vilket ålägger 

riksdag, regering, myndigheter, kommuner och landsting att kunskap kring människorättsfrågor är 

prioriterade och genomsyrar arbetet. Det är regeringens ansvar att garantera att svensk lag 

överensstämmer med de mänskliga rättigheter som återfinns i de internationella konventioner som 

ratificerats i Sverige. Därefter är det Sveriges kommuner och landsting som i praktiken tillämpar de 

nationella lagarna (Abiri, Brodin & Johansson, 2008). Dock har bristfällig kunskap om mänskliga 

rättigheter kunnat påvisas på flera nivåer i det svenska samhället. Vidare går att problematisera det 

faktum att forskning om mänskliga rättigheter i demokratiska stater bedrivs i liten utsträckning. En 

anledning till detta menas vara att det tas för givet att en demokrati implicit förutsätter mänskliga 

rättigheter och vice versa (ibid.). Det är tänkbart att detta får till följd att vissa utsatta eller 

marginaliserade grupper därmed riskerar att få sina rättigheter förbisedda. Inte minst när det gäller 

grupper som inte släpps in eller lyckas etableras i det svenska samhället och därmed inte heller har 

möjlighet att fullt ut ta del av det svenska välfärdssystemet. När det gäller gruppen utsatta EU-

medborgare bör detta ses i relation till den fria rörligheten som bygger på individuellt ansvar och 
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tillgång till egna resurser. Utan detta följer oundvikligen risker för utsatthet och hemlöshet 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta har gett upphov till en ny heterogen utsatt grupp individer, i olika åldrar 

och från olika delar av Europa, i det svenska samhället (ibid.). Även om EU:s regelverk å ena sidan 

har en samordnande funktion för medlemsländernas trygghetssystem, är det å andra sidan upp till 

varje land att avgränsa vem som har rätt till sociala insatser samt i vilken utsträckning och vilka 

villkor som krävs för att omfattas av det sociala trygghetssystemet (EG-883/2004; 987/2009). 

Samtidigt har varje medlemsland inom EU ett ansvar som ålagts genom bindande konventioner att 

beakta var och ens grundläggande rättigheter så länge en person befinner sig inom landets gränser. 

Den fria rörligheten inom EU har därmed inneburit att det sociala arbetet idag står inför en situation 

där utsatta människor från andra delar av Europa befinner sig inom Sveriges gränser, vilket 

aktualiserar frågan om hur det sociala arbetet ska organiseras för att tillgodose dessa människors 

grundläggande behov och rättigheter. 

Som socionomstudent samt praktiserande socionom är socialt arbete kärnan i både utbildningen 

och arbetsfältet. Detta huvudämne är ett tvärvetenskapligt fält som kompletteras med andra ämnen 

samt ämnesområden som exempelvis psykologi, socialpolitik, juridik, etik och sociologi (Börjeson, 

2010). Genom att analysera lagtexter ur ett socialt arbete-perspektiv, med Nancy Frasers rättviseteori 

som ramverk, möjliggörs en annan vinkel än den som framkommer genom juridiska analyser av 

lagtext. Fraser teori utgår tre frågeställningar, nämligen rättvisans vad, vem och hur, för att förstå hur 

rättvisa kommer till uttryck i en specifik kontext. Rättvisans vad syftar till vilka argument som ges för 

att förklara rättvisa. Rättvisans vem är den som betraktas som rättvisesubjekt, det vill säga den som 

har tillgång till rättvisans vad. Rättvisans hur i sin tur syftar till att beskriva avgränsningar i rättvisans 

vad och vem (Fraser, 2011). En analys utifrån denna teori med ett socialt arbete-perspektiv möjliggör 

ökad förståelse och kunskap om hur EU:s regelverk och svensk lag tillsammans kan fungera både 

exkluderande och inkluderande för människor som saknar egna resurser, som varken är svenska 

medborgare eller innehar flyktingstatus enligt Genèvekonventionen, utan flytt från en extremt socialt 

utsatt livssituation (Socialstyrelsen, 2013). 

  

1.1 Problemformulering 
Den fria rörligheten har öppnat upp gränserna inom Europa vilket har resulterat i en ny heterogen 

grupp av utsatta individer i Sverige. Som medlemsland i Europeiska Unionen har Sverige både ansvar 

och skyldighet att garantera att alla unionsmedborgare som vistas i landet får sina grundläggande 

rättigheter tillgodosedda utan diskriminering. I och med det står Sverige idag inför en relativt ny 

situation där det råder osäkerhet kring vilka skyldigheter den offentliga verksamheten har gentemot 

utsatta EU-medborgare samt vilka lagar som aktualiseras vid det sociala arbetets beslut om insatser. 

Frågan är således hur rättvisa kan förstås och tillgodoses för EU-medborgare i Sverige i relation till 
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EU:s rörlighetsdirektiv och likabehandlingsprincip samt hur det sociala arbetet bör förhålla sig till 

detta. 

  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom en kvalitativ textanalys, granska EU:s rörlighetsdirektiv och 

rätten till likabehandling för medborgare inom EU med utgångspunkt i Nancy Frasers rättviseteori. 

Utifrån den valda teorin ämnas undersöka hur rättvisa manifesteras enligt EU:s rörlighetsdirektiv, hur 

den kommer till uttryck i svensk lag samt hur de tillgodoses i praktiken där det sociala arbetes roll 

synliggörs.  

  

1.3 Frågeställningar 
 

● Vad är rättvisa och vem är rättvisesubjekt enligt EU:s rörlighetsdirektiv för EU-medborgare? 

 

● Vem är rättvisesubjekt när EU:s rörlighetsdirektiv sammanfaller med svensk lag i beslut om 

sociala insatser för EU-medborgare som vistas i Sverige? 

 

● Hur påverkar avgränsningarna av rättvisesubjektet EU-medborgares möjlighet till jämlikt 

deltagande i Sverige? 

 

1.4 Avgränsningar   
Vi har valt att i denna studie inte göra någon avgränsning till att studera en specifik kommun i 

Sverige. Detta då det framkommer i rapporten Utsatta EU-medborgare i Sverige – lägesrapport ur ett 

människohandelsperspektiv presenterad av Länsstyrelsen (2014) att utsatta EU-medborgare finns över 

hela landet, både i stora, små och mellanstora kommuner. Det senaste året har 67 kommuner i Sverige 

uppgett att de haft hemlösa EU-medborgare inom sitt upptagningsområde. Vidare beskrivs i rapporten 

att det saknas nationella riktlinjer för utsatta EU-medborgare vilket sammantaget med kommuners 

autonoma karaktär resulterar i att bistånd för denna heterogena grupp ter sig olika beroende på 

vistelsekommun (ibid.). Då denna studie inte är ute efter att beskriva hur en viss kommun arbetar med 

EU-medborgare, även om vi på ett mer strukturellt plan är intresserade av avsaknaden av nationella 

riktlinjer, finner vi att en geografisk avgränsning till en specifik kommun inte är aktuell. Med det i 

åtanke har vi valt att inte avgränsa vår studie i någon geografisk mening mer än till Sverige, detta då 

vår studie redogör för ett strukturellt plan där lagarna som analyseras är oberoende av kommungränser 

samt att de dokument som analyseras är producerade dels på nationell nivå eller inom olika 

kommuner. 
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Statistik från Länsstyrelsens rapport visar också att majoriteten utsatta EU-medborgare kommer 

från Bulgarien och Rumänien (Länsstyrelsen, 2014). I denna studie har vi dock valt att inte fokusera 

på specifik nationalitet, mer än att de är medborgare inom EU, då vi utgår från att principer om 

mänskliga rättigheter samt den likabehandling som ska garanteras inom ramen för den fria rörligheten 

inte ska undantas någon på grund av nationell tillhörighet. Vidare kommer vi inte göra någon 

distinktion mellan män och kvinnor som nyttjar den fria rörligheten även om det framkommer i 

Länsstyrelsens rapport att det är flertalet utsatta män som befinner sig i Sverige än kvinnor (ibid.). 

Detta är ett medvetet val då vi ämnar analysera hur rättvisa manifesteras för EU-medborgare och en 

genusanalys inte blir aktuell för denna studie, även om vi finner ämnet väldigt intressant. En annan 

avgränsning vi gjort för studien är att inte fokusera på barn till EU-medborgare då andra 

rättsdokument, som barnkonventionen, aktualiseras i bedömningen av dessa fall. Vi har också valt att 

inte beskriva hur den fria rörligheten inom EU också innefattar tredjelandsmedborgare som har någon 

relation till en EU-medborgare, detta då vi inom ramen för denna studie valt urvalet EU-medborgare. 

Vidare är EU-medborgare utan sjukförsäkring de enda i Sverige som inte har rätt till subventionerad 

vård och även om detta är en del av utsatta EU-medborgares livssituation har vi valt att inte närmare 

redogöra för rätten till sjukvård då vi finner att detta ämne snarare faller inom ramen för hälsa och 

sjukvård (Göteborgs Stadsmission, 2014, s. 10). Avgränsningen för denna studie blir således de EU-

medborgare som nyttjat den fria rörligheten och befinner sig i Sverige, där vi inte gör någon 

distinktion mellan om de har barn, om de är män eller kvinnor eller från vilket unionsland som de 

ursprungligen rest ifrån.     

 

1.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer en kort redogörelse av centrala eller tvetydiga begrepp som återfinns i studien. 

 

EU/EES-medborgare: Är personer med medborgarskap i något av EU:s medlemsländer eller är 

medborgare på Island, i Liechtenstein och Norge samt Schweiz. Detta medborgarskap ger dem rätt att 

vistas i Sverige utan uppehållstillstånd till följd av reglerna om den fria rörligheten (Stockholms 

stadsmission, 2012). 
 
Ekonomiskt aktiva EU/EES medborgare: Till ekonomiskt aktiva medborgare räknas företagare, 

arbetstagare och arbetssökande som aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att göra sig 

gällande på värdlandets arbetsmarknad (2004/38/EG). 

 

Icke-ekonomiskt aktiva EU/EES medborgare: Som ekonomiskt icke-aktiva räknas exempelvis 

studenter och pensionärer samt personer som saknar egna ekonomiska resurser och som inte anses ha 

en verklig möjlighet till anställning (2004/38/EG).  
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Tredjelandsländer: Länder som inte är medlemmar i EU/EES och som således inte innefattas i EU-

samarbetet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Tredjelandsmedborgare: Personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES samarbetet. De har 

inte automatiskt rätt att bosätta sig och arbeta i EU utan måste ansöka om uppehållstillstånd. Till 

tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare återfinns speciella regler som 

aktualiseras i samband med att den som är EU-medborgare nyttjar den fria rörligheten 

(Socialstyrelsen, 2013). 

      

EU-migrant/EU-medborgare: Begreppet migrant indikerar på människor som flyr från något, det kan 

finnas en poäng med att använda det begreppet för att beskriva gruppens status. Begreppet 

medborgare å andra sidan tydliggör att det handlar om människor som har samma rättigheter som alla 

andra (Personlig kommunikation, 2015-04-16). I denna studie används begreppet EU-medborgare, 

detta då vi vill understryka att medborgarskapet är sammankopplat med rättigheter. Dock är vi 

medvetna om att utsatta EU-medborgare i Sverige ofta likställs med migranter. Med utsatta EU-

medborgare menar vi de som varken har arbete eller bostad och har begränsade ekonomiska resurser. 

Utsatta EU-medborgare är en heterogen grupp bestående av personer från olika länder inom det 

europeiska samarbetet. Vidare är det både kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och 

förutsättningar; det är en grupp som befinner sig i Sverige av olika anledningar och således har olika 

behov. När vi i denna studie använder begreppet utsatta EU-medborgare eller talar om ”denna grupp” 

är det denna heterogena grupp vi syftar till. 

 

Social utestängning: I denna studie använder vi oss av Nancy Frasers tolkning av begreppet social 

utestängning vilket innebär en kombination av olika faktorer av orättvisa och ojämlikt deltagande till 

följd av en samhällsstruktur som exkluderar medlemmar i samhället att delta på lika fot (Fraser, 

2011). 

 

EU-fördrag: Ett fördrag inom EU är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Det finns två 

huvudsakliga fördrag, nämligen Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och 

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) (Nilsson & Lundberg, 2006). 

 

EU-direktiv: Ett EU-direktiv riktar sig till alla medlemsstater och är av ramkaraktär, det vill säga att 

de består av uppsatta mål som medlemsstaterna ska förverkliga enligt eget val av genomförande 

(Nilsson & Lundberg, 2006). 



 10 
 

 

2. Aktuellt kunskapsläge 
Här följer ett avsnitt om det aktuella kunskapsläget för att genom olika perspektiv belysa olika 

faktorer som påverkar EU-medborgares situation i Sverige. Syftet med detta avsnitt är dels att 

kartlägga det aktuella rättsläget för EU-medborgares situation i Sverige med utgångspunkt i olika 

rättighetskataloger. Detta görs först genom en övergripande beskrivning av de EU-rättsliga regelverk 

som berör fri rörlighet i relation till svensk lag. Därefter följer en mer problematiserande beskrivning 

av förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokratiska stater och mänskliga rättigheter inom 

EU. Vidare redogörs för förhållandet till de bindande konventioner om mänskliga rättigheter som 

Sverige som stat har åtagit sig att efterleva samt en problematisering av medborgarskapandet inom 

EU i relation till den fria rörligheten. Vid sidan av detta återfinns en beskrivning av situationen från 

människorättsorganisationen Civil Rights Defenders perspektiv, vilken utgör en viktig motpol för att 

nyansera tidigare redogörelse av det aktuella rättsläget. Slutligen presenteras en studie som berör 

socialtjänstens agerande när det kommer till tredjelandsmedborgare i Sverige, vilket även innefattar 

EU-medborgare som saknar uppehållsrätt. I studien problematiseras dels svårigheterna att göra 

adekvata bedömningar när nationella och internationella rättsdokument krockar, dels svårigheter till 

följd av bristande riktlinjer för hanteringen av samma grupp. 

 

2.1 Rörlighetsdirektivet, likabehandlingsprincipen och rättsläget i Sverige 
Den fria rörligheten för personer konstitueras i EU- och EUF-fördraget och regleras i första hand 

genom direktiv 2004/38/EG. Fri rörlighet för arbetstagare och tjänsteleverantörer har funnits sedan 

1957 års grundfördrag om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och innebar då 

främst ett sätt att öppna marknadsgränserna mellan medlemsstaterna. Denna idé om fri rörlighet 

utvecklades i Maastrischtfördraget och erkändes då för alla EU-medborgare, i och med införandet av 

ett unionsmedborgarskap år 1992, och utgör därmed en grundläggande frihet för 

unionsmedborgarskapet i sig (Neville, 2015). Rätten till fri rörlighet förstärktes och underlättades 

sedan i Lissabonfördraget år 2009 genom upprättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

inom unionen. Enligt principen om fri rörlighet, artikel 3 i EU-fördraget och artikel 20 i EUF-

fördraget, görs det möjligt för alla EU-medborgare till inresa samt vistelse i EU:s medlemsstater. Det 

innebär att du som EU-medborgare kan uppehålla dig under tre månader när du reser inom unionens 

gränser. Under denna tidsperiod har du rätt att resa fritt, bo, arbeta och studera i det medlemsland du 

befinner dig. EU:s rörlighetsdirektiv har inkorporerats i svensk lag genom bestämmelser i 

Utlänningslagen (2005:716) och Utlänningsförordningen (2006:97). 

Sveriges välfärdssystem är en institutionellt präglad, universell modell där det betydande ansvaret 

ligger hos staten med målet att stärka individens oberoende gentemot marknad och familj. I praktiken 
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innebär det att den svenska välfärden främst fungerar genom offentliga aktörer samt bygger på 

solidarisk omfördelningslogik med höga inkomstskatter och följaktligen sociala förmåner som ska 

komma alla medborgare till dels (Olofsson, 2011). Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2010:52) har 

den som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov har rätt till ekonomiskt bistånd. Vidare 

står det klart enligt 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) att var kommun ansvar för de invånare 

som vistas i kommunen, förenat med EU-rättens princip om likabehandling betyder det att du som 

EU-medborgare, som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige, har rätt till socialt bistånd och andra sociala 

förmåner på samma villkor som svenska medborgare. Kommunernas skyldighet när det kommer till 

utsatta EU-medborgare är emellertid endast att bistå vid akuta behov, då de räknas som icke-

kommuntillhörande enligt 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2011:328) och regeringsrättens praxis (RÅ 

1997 ref.70).  

Enligt en rapport från Länsstyrelsen beskrivs dock en rådande kunskapsbrist och stor osäkerhet 

gällande den fria rörligheten inom EU när det kommer till EU-medborgares rättigheter och 

skyldigheter i Sverige (Länsstyrelsen, 2014). Bedömningarna kring rätten till ekonomiskt bistånd samt 

nödprövning skiljer sig åt mellan olika kommuner. För varje bedömning som görs måste hänsyn tas 

till kommunala direktiv, lagar och internationella konventioner som exempelvis Europeiska 

konventionen om mänskliga rättigheter. Tillsammans med det tolkningsutrymme som tillåts inom 

Socialtjänstlagen lämnas ett stort ansvar hos den enskilde handläggaren. Det resulterar i att olika 

kommuner i Sverige tolkar socialtjänstlagen och EU:s regelverk olika vilket i förlängningen kan ge 

EU-medborgare olika förutsättningar beroende på vistelsekommun. 

  

2.2 Förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokratiska stater 
Elisabeth Abiri, forskare och föreståndare för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs 

universitet, och filosofiedoktor i freds- och utvecklingsforskning Peter Johanson beskriver i den 

vetenskapliga publikationen “Vem äger mänskliga rättigheter: Människorättsbaserad politik - för 

vem?” avsaknaden av forskning kring mänskliga rättigheter i demokratiska stater (Abiri & Johansson, 

2005). De menar att forskning kring mänskliga rättigheter oftast fokuserar på diktaturer och 

avsaknaden av ett rättighetsperspektiv i dessa eller etableringen av ett rättighetsperspektiv i nyblivna 

demokratier (ibid., s. 126). En förklaring till detta menar de grundar sig i en sorts skenföreställning; 

en allmän uppfattning om att mänskliga rättigheter i demokratier är något naturligt givet och uteblir 

därmed granskning. Denna syn på relationen mellan demokratier och mänskliga rättigheter osynliggör 

enligt Abiri och Johansson den komplexitet som ändå finns när det kommer till mänskliga rättigheters 

roll i demokratiska stater. De menar att åsikterna ofta går isär i fråga om vilken relation politik och 

mänskliga rättigheter ska ha och här görs en distinktion mellan stater som utformar sin politik baserad 

på mänskliga rättigheter och de stater som snarare har sin utgångspunkt i ett så kallat solidaritetsideal. 

Om en stat förespråkar ett realpolitiskt perspektiv innebär detta ofrånkomligen en ståndpunkt där 
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mänskliga rättigheter inte måste ingå i ett politiskt sammanhang då politiken är utformad att gagna 

den enskilda staten och dess befolkning. Det kan innebära att det är acceptabelt att en policy bryter 

mot en konvention om konsekvensen blir en förbättrad situation i landet (ibid., s. 114). Ett annat 

perspektiv är att mänskliga rättigheter ska ses som ett regelverk som dikterar gränserna för politiskt 

agerande. Ett tredje sätt är att se mänskliga rättigheter som något helt separat från politiken och 

upprätthålls genom ett humanitärt icke-politiskt område (ibid.). Vidare finns ett synsätt där mänskliga 

rättigheter ses som ett av många intresseområden som politiken måste beakta i sitt arbete. Författarna 

nämner också ett förhållningssätt enligt vilket mänskliga rättigheter ska vara ett mål för både nationell 

och internationell politik. De menar att alla dessa perspektiv samexisterar och att detta leder till 

komplicitet i att utveckla en övergripande människorättsbaserad politik då mänskliga rättigheter 

behöver integreras i politikens alla policyområden (ibid., s. 115-116).     

En annan aspekt i förståelsen av en demokratisk stats förhållande till mänskliga rättigheter beskrivs 

av juridikprofessor Torben Spaak i “Rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter” (Spaak, 2005). 

Förenklat menar Spaak att begreppen mänskliga rättigheter, demokrati och rättstat är oberoende i 

förhållande till varandra men att respekt för mänskliga rättigheter i viss mån är en förutsättning för 

existensen av en rättstat och en demokrati (ibid., s. 83). Spaak utgår från en definition av en rättstat 

som en stat som lever upp till de fyra idealen rättslikhet, rättstrygghet, rättssäkerhet och 

rättstillgänglighet i syfte att skydda medborgarna mot statens offentliga maktutövning (ibid., s. 85). 

Spaak menar att ett lands styrelseskick är demokratiskt om det är folket som styr genom att de väljer 

representanter i fria, allmänna, hemliga samt återkommande val där beslut fattas genom 

majoritetsprincipen. Relationen mellan begreppen rättstat, demokrati och mänskliga rättigheter måste 

inte nödvändigtvis förutsätta varandra. Exempelvis kan en stat vara en rättstat, det vill säga att den 

lever upp till de fyra rättstatsvärdena, utan att på sådant sätt vara en demokrati. Detta då dessa fyra 

värden inte automatiskt förutsätter folkstyre. En rättstat kan också existera utan beakta mänskliga 

rättigheter, även om de fyra principerna som förutsätts för en rättstat i viss mening innehåller värden 

som också återfinns i de mänskliga rättigheterna. En stat kan också vara en demokrati utan att vara en 

rättstat och inte heller respektera de mänskliga rättigheterna, såtillvida det inte finns mänskliga 

rättigheter som berör just rättstat eller demokrati (ibid., s. 92). En stat som varken är en demokrati 

eller rättstat kan slutligen ändå respektera de mänskliga rättigheterna. En rättstat som däremot bygger 

på demokrati måste implicit respektera vissa mänskliga rättigheter då rättsstatsidealen och de 

grundläggande principer som krävs för en demokrati i viss mening inbegriper värden som återfinns i 

de mänskliga rättigheterna (ibid., s. 93). 

Spaak delar vidare in mänskliga rättigheter i moraliska och juridiska rättigheter. De moraliska 

rättigheterna är de rättigheter som tillskrivs en person enbart utifrån att hon är människa medan de 

juridiska rättigheterna å andra sidan tillkommer genom konventioner kring de mänskliga rättigheterna 

som skapats av behöriga organ. Detta aktualiserar frågan kring hur begreppet mänskliga rättigheter 

ska förstås; antingen ses de som moraliska, rättigheter som vi får just för att vi är människor, eller som 
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juridiska som fås genom kraft av bindande konventioner (Spaak, 2005). Spaak menar att de moraliska 

rättigheterna är åtskilda från rättstat och demokrati medan de juridiska rättigheterna inte behöver vara 

det. De juridiska rättigheterna är de som oftast åsyftas i diskussioner kring demokratier och mänskliga 

rättigheter även om de moraliska rättigheterna diskuterats allt mer de senaste decennierna. Bland 

annat hävdar vissa att mänskliga rättigheter i juridisk mening är västvärldens påfund och inte är 

överförbara till andra kontexter, medan de moraliska rättigheterna existerar oberoende av bindande 

konventioner (ibid., s. 89). I diskussionen kring huruvida det är relevant att tala om juridiska 

respektive moraliska rättigheter hänger samman med förståelsen av vad som innefattas i en rättsstat 

och en demokrati. Spaak menar att om mänskliga rättigheter ses som en förutsättning för en demokrati 

eller rättsstat osynliggörs potentiella värdekonflikter som kan uppstå mellan dessa värden om de tas 

för givna. Denna tes går även att se i likhet med bristen på granskning av mänskliga rättigheter i 

demokratier till följd av att demokratier och mänskliga rättigheter ses som självklara förutsättningar 

för varandra vilket framförs av Abiri & Johansson. 

 

2.3 EU och mänskliga rättigheter 
I studien “The European Union and Human Rights: An International Law Perspective”, publicerad i 

The European Journal of International Law, skriver Tawhida Ahmed och Israel de Jesús Butler, 

professorer juridik med inriktning på EU-rätt, om de skyldigheter EU har i relation till verkställandet 

av mänskliga rättigheter.  

 

Member States cannot absolve themselves of their responsibilities towards protecting the human rights 
of their populations by transferring powers to entities such as the EU. Neither is the EU the appropriate 
actor to decide upon which human rights obligations it will impose on itself /.../ currently the ECtHR 
and other monitoring bodies, such as the UN Human Rights Committee have no jurisdiction to hear 
claims against the EU as such, but only against Member States (Ahmed & de Jesús Butler, 2006, s. 
801). 

 

Citatet visar på hur alla medlemsländer i EU är bundna att efterleva internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter som de ratificerat, som exempelvis FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 

medan EU som instans enbart utgår från den rättighetskatalog som återfinns i EU:s interna 

rättsordning (Ahmed & de Jesús Butler, 2006). För att få en djupare förståelse för hur EU arbetar för 

att tillgodose mänskliga rättigheter beskriver Ahmed och de Jesús Butler distinktionen mellan positiva 

och negativa rättigheter vilket ställer olika krav på hur dessa ska tillgodoses. En negativ rättighet följs 

av skyldigheten att inte kränka grundläggande mänskliga rättigheterna, som exempelvis rätten att inte 

bli diskriminerad. En positiv rättighet å andra sidan kräver en aktiv handling för att få den 

tillgodosedd, exempelvis i form av att tillhandahålla sociala insatser. Ahmed och de Jesús Butler 

menar att EU:s strategi att enbart utgå från sin egen interna rättsordning om mänskliga rättigheter 

begränsar unionens åtaganden till att endast omfatta negativa skyldigheter. Det får till följd att 
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internationell och nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter får en sekundär ställning i form av 

vägledning eller inspiration i EU:s regelverk där specifika mänskliga rättigheter som faller utanför 

Europakonventionen måste accepteras som europeiska gemenskapens mänskliga rättigheter för att få 

skydd från EU:s instanser (ibid.). Utifrån detta undersöks i studien hur EU kan utöka dessa 

skyldigheter till ett mer omfattande människorättsperspektiv genom att också värna om människors 

positiva rättigheter och därmed, inom ramen för sin behörighet, vidta positiva åtgärder för att både 

skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna.  

Ahmed och de Jesús Butler beskriver i studien olika tillvägagångssätt för hur en förändring av 

EU:s människorättsförpliktelser skulle kunna vara möjlig. Bland annat förslås att internationell 

sedvanerätt om mänskliga rättigheter borde anses giltig då det skulle inbegripa skyldigheter för EU att 

också följa ett människorättsperspektiv som är vedertaget internationellt. Det skulle också motverka 

aspekter av EU:s regelverk som kan tänkas strida mot jus cogens, det vill säga fundamental rätt som 

inte går att avtala bort. Vidare påtalas möjligheten att ge EU en direkt auktoritet att ansluta sig till 

externa fördrag om mänskliga rättigheter. En väg skulle vara att inkludera internationell rättsordning 

om mänskliga rättigheter vilket skulle ålägga EU att utveckla nya metoder och begrepp för att dels 

skydda samt respektera de mänskliga rättigheterna (Ahmed & de Jesús Butler, 2006). Vidare beskrivs 

hur EU skulle kunna få ett utvidgat människorättsperspektiv genom att medlemsstaters redan 

existerande åtaganden om mänskliga rättigheter också blev indirekt föredragsenliga skyldigheter för 

unionssamarbetet. Författarna till denna studie menar slutligen att EU, för att garantera de mänskliga 

rättigheterna, borde använda sig av den klassificering som för närvarande används av FN:s kommitté 

för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter nämligen “all human rights, impose /.../ three types 

or levels of obligations on States parties: the obligations to respect, protect and fulfil. In turn, the 

obligation to fulfil contains obligations to facilitate, provide and promote” (ibid., s. 796). En sådan 

klassificering skulle tydliggöra distinktionen mellan olika sorters rättigheter där vissa kräver negativa 

skyldigheter, medan andra kräver positiva åtaganden från EU att verka för och tillgodose för EU:s 

medborgare.  

Ahmed och de Jesús Butlers studie problematiserar relationen mellan internationella 

människorättskonventioner och EU:s skydd för mänskliga rättigheter. Studien publicerades för snart 

tio år sedan, men kan fortfarande göra sig gällande då den beskriver en situation som fortfarande är 

giltig. I relation till vår studie om EU-medborgares rättigheter när de nyttjar den fria rörligheten tillför 

denna forskning en dimension i förståelsen av EU:s skyldigheter gentemot sina medborgare kontra 

medlemsländernas enskilda ansvar mot de som befinner sig inom landets gränser. 

 

2.4 Mänskliga rättigheter i Sverige 
Sverige har ratificerat konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

medborgerliga och politiska rättigheter, rasdiskriminerings- och tortyrkonventionen, 
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Europakonventionen samt barnkonventionen och konventionen mot diskriminering av kvinnor (Abiri, 

Brodin & Johansson, 2008). Enligt regeringens skrivelse (2003/04:20) är de mänskliga rättigheternas 

yttersta funktion att reglera förhållandet mellan stat och den enskilde individen. Ansvaret att på 

nationell nivå säkerställa respekt för och motverka kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 

Sverige ligger således hos regeringen. Det innebär att svensk lagstiftning ska överensstämma med det 

som står skrivet i de internationella konventioner som ratificerats och följaktligen ska staten tillgodose 

att dessa efterlevs av samhällets alla institutioner (Abiri, Brodin & Johansson, 2008).  

Det finns två olika vägar för en stat att införa ratificerade konventioner i den egna lagstiftningen, 

nämligen genom monistisk eller dualistisk väg, där Sverige valt det senare sättet. Införlivandet i 

svensk lag sker därefter genom inkorporering, transformering eller normharmoni. Inkorporering 

innebär att konventionen efter ratificering tillförs i sin helhet i svensk lag, vilket gjordes vid 

införandet av Europakonventionen. Transformering innebär att redan befintlig lagtext skrivs om så att 

den överensstämmer med den ratificerade konventionen, vilket gjordes efter ratificering av 

barnkonventionen. Normharmoni i sin tur innebär ett konstaterande att befintlig lag redan 

överensstämmer med den ratificerade konventionen utan att ändringar behövs, där konventionen om 

ekonomiska sociala och kulturella rättigheter är ett exempel (ibid.). Den dualistiska modellen kan te 

sig problematisk då konventionerna inte direkt ges samma status som nationell lag och senare bidra 

till konflikt i uttolkandet av lagen till följd av exempelvis bristande normharmoni. En annan 

konsekvens av ett dualistiskt angreppssätt är språkliga skillnader mellan den ursprungliga 

konventionen och resultatet som anpassats till svensk lagtext. Exempelvis kan det handla om att 

texten inte formulerats så att det tydligt framgår vad som sägs enligt de mänskliga rättigheterna, vilket 

i förlängningen kan innebära att tillämpningen i praktiken blir lidande. Ett konkret exempel på det är 

att ordet rättighet sällan uttrycks ordagrant i svensk lagtext (ibid.). 

Som ett sätt att vidare integrera de mänskliga rättigheterna i svensk politik har Sveriges regering 

upprättat två nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter, den första för åren 2002-2004 och 

den senare för åren 2006-2009 (manskligarattigheter.se). I samband med regeringens andra 

handlingsplan för mänskliga rättigheter inrättades “Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige” i 

syfte att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting att i deras arbete verka för att 

mänskliga rättigheter tillgodoses i praktiken. Som ett resultat av de åtgärder som föreslogs i 

delegationen skrevs Mänskliga rättigheter?: “jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på 

dom”: handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå (Abiri, Brodin & Johansson, 2008). Boken 

tar en historisk och teoretisk utgångspunkt i mänskliga rättigheter och dess roll i en svensk kontext 

vilket sedan mynnar ut i konkreta råd för arbetet med mänskliga rättigheter i praktiken. Bland annat 

beskrivs två alternativa sätt att förhålla sig till mänskliga rättigheter inom samhällets olika 

institutioner. Antingen kan det betraktas som ett separat perspektiv som ska tillgodoses inom 

verksamheten och där varje rättighet blir ytterligare ett delmål för verksamheten att uppfylla vid sidan 

om andra perspektiv. Ett annat sätt är att på ett mer övergripande plan låta ett människorättsperspektiv 
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genomsyra hela verksamhetens arbete, på alla nivåer (ibid.). Det senare förhållningssättet innebär i 

förlängningen att en verksamhet inte behöver flera kompletterande rättighetsperspektiv då det redan 

innefattar frågor som exempelvis jämställdhet och icke-diskriminering. Detta stämmer även bättre 

överens med Sveriges ansvar och skyldighet att efterleva alla principer i de internationella 

konventioner som ratificerats, på såväl nationell som kommunal nivå. I en svensk välfärdspolitisk 

kontext återfinns dock ett starkt solidaritetsideal, vilket gör det svårare att integrera ett 

människorättsperspektiv. I praktiken medför detta en risk där exempelvis socialt utsatta gruppers 

mänskliga rättigheter betraktas som något som tillgodoses till följd av andras välvilja snarare än att 

betrakta dessa rättigheter som juridiskt bindande. Solidaritetsidealet lägger fokus på den person som 

utfört en solidarisk handling istället för på den som ska få sin rätt tillgodosedd och osynliggör därmed 

vikten av att se hur alla mänskliga rättigheter ska omfatta alla människor lika mycket. Ur detta 

perspektiv går det att förstå vikten av en rättighetsbaserad politik där mänskliga rättigheter 

genomsyrar alla politikområden både i teori och i praktik (ibid.).  

 

2.5 Den fria rörligheten och medborgarskap inom EU 
I avhandlingen “Migranternas medborgarskap: EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna 

till idag” beskriver Meriam Chatty hur den fria rörligheten för människor inom EU har ökat 

explosionsartat de senaste åren och aktualiserat frågor angående den externa dimensionen av 

medborgarskapet när de inre gränserna inom Europa öppnas. Chatty skriver:  

 
EU-medborgarskapet som formell status kan beskrivas som ett “migrant-medborgarskap” då de 
rättigheter som följer av EU-rätten kräver ett passerande av just gränser. Det handlar om rättigheter för 
EU:s internmigranter när de befinner sig i ett värdland, eller när de återkommer till det medlemsland de 
har medborgarskap i, efter att ha använt den fria rörligheten. Så, för att omfattas av det skydd som 
förväntas och krävs av medborgarna att korsa gränser, samtidigt som detta också skapar oro för vad 
som kan hända när människor kan röra sig över gränser. Detta utmanas inte minst medlemsstaternas 
syn på kontrollen av tillträdet till och bosättning inom deras territorium (Chatty, 2015, s. 21). 

 

Studiens syfte är utifrån detta att granska medborgarskapets status ur ett historiskt perspektiv i en EU-

rättslig kontext, i relation till den fria rörligheten. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i hur EU skapat 

en rättslig politisk regim som utgår från ett stratifierat medborgarskap, där det åligger en 

differentiering mellan ett lands medborgare och EU-medborgare då de senare många gånger kommit 

att bli synonymt med migranter. Genom denna skildring görs en distinkt åtskillnad mellan vilka 

rättigheter en EU-medborgare har i jämförelse med en EU-migrant. Detta då termen EU-medborgare 

signalerar att vederbörande har rättigheter som staten är bundna att respektera till följd av sitt 

medlemskap i EU till skillnad från unionsmedborgare som kategoriseras som migranter, vilket endast 

ger dem de rättigheter som staten väljer att tilldela dem (Chatty, 2015, s. 26). Chatty beskriver också 

den mediala debatt som uppstått där vissa EU-medborgare snarare beskrivs som migranter eller där 
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deras nyttjande av rätten till fri rörlighet blir betraktad som en form av “social turism”, det vill säga i 

syfte att utnyttja ett annat lands välfärdstjänster (ibid., s. 122). 

Vidare beskriv Chatty hur EU-medborgarskapet inte är någonting fast utan något som skapas och 

omskapas kontinuerligt över tid, med utgångspunkt i den fria rörlighetens påverkan för utformningen. 

EU beskrivs stå inför en paradoxal situation där en mängd olika nationella medborgarskap ska 

samexistera i en ny medborgarskapsregim med rörliga gränser. I avhandlingen beskrivs bland annat 

att det finns en uppdelning mellan önskad- och oönskad mobilitet, det vill säga de som använder 

rörligheten på ”rätt sätt” och de som “missbrukar” denna frihet (Chatty, 2015, s. 231). EU-

kommissionen framhåller att unionsmedborgarna som nyttjat den fria rörligheten sällan kräver sina 

rättigheter och i de fall de gör det möts de ofta av svårigheter att få dessa tillgodosedda då de inte 

passar inom ramen för det önskade medborgarskapet. De som å andra sidan reser inom den fria 

rörligheten på ”rätt sätt” hamnar sällan i en situation där detta är nödvändigt. Denna situation 

signalerar både ett sorts medborgarskap när den fria rörligheten nyttjas på rätt sätt samt ett 

medborgarskap som snarare blir synonymt med ett migrantskap då den fria rörligheten nyttjas på ”fel 

sätt” (ibid., s. 225). 

Meriam Chatty problematiserar i sin studie några grundläggande problem som följer av EU:s fria 

rörlighet och krocken som uppstår mellan ett unionsmedborgarskap och det nationella 

medborgarskapet. I vår studie gör denna problematik sig också gällande dels då vi granskar EU-

medborgares möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda som inbegrips i förståelsen av ett utökat 

medborgarskap till följd territorialstatens förändrade roll. Dels då vi granskar möjligheten till 

likabehandling för EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten. 

  

2.6 Intervju Civil Rights Defenders 
Nedan redogörs för en expertintervju genomförd med en verksam jurist och en juridikstuderande på 

människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Intervjun utgör en partsinlaga när det kommer 

till beskrivningen av EU-medborgares situation i Sverige och den information som förmedlas grundar 

sig i respondenternas professionella uppfattning av situationen, men baseras inte på någon 

sammanställd studie (Personlig kommunikation, 2015-04-16).  

Civil Rights Defenders är en svensk människorättsorganisation med ett stort internationellt 

program. Organisationens ambition är att arbeta på en mer global nivå och i dagsläget finns små 

program i nästan alla världsdelar, även om stor del av arbetet fortfarande är baserat inom Europa. 

Organisationen har sedan starten även bedrivit arbete på nationell nivå och idag finns ett tydligt 

utformat program inriktat på människorättsfrågor i Sverige. Fokus för arbetet ligger på etnisk 

diskriminering, hatbrott och minoritetsrättigheter där romers rättigheter i Sverige är en av 

huvudfrågorna. Bland annat lämnade organisationen in en stämning till Stockholms tingsrätt efter 

upptäckten av Skånepolisens romregister. Med en inriktning på romers rättigheter leds arbetet 
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oundvikligen även in på utsatta romer som kommer från andra medlemsländer i EU och deras 

situation i Sverige. Organisationen som snarare är teoretiskt än praktiskt inriktad, främst bestående av 

jurister med människorättskompetens, har därför bestämt sig för att ta fram en studie som en 

kommentar på situationen för gruppen utsatta EU-medborgares i Sverige. Studien planeras bli klar till 

hösten 2015 och syftet är att genom att studera svensk rätt, EU-rätt och bindande internationella 

människorättsregler, göra en juridisk analys på vilka rättigheter som finns för gruppen. Rapportens 

uppkomst beskrivs av respondenterna som grundad i en frustration kring hur tidigare, och nuvarande, 

regering enbart talar om ursprungsländernas ansvar i frågan. Även om det finns en viss poäng i att 

försöka påverka ursprungsländernas agerande menar respondenterna att det aldrig går att komma ifrån 

att staten enligt människorättsnormer har ett ansvar för de personer som befinner sig på statens 

territorium. 

Studien ska också innehålla en så kallad “verklighetsbeskrivning” över hur det ser ut för gruppen 

utsatta EU-medborgare när de kommer till Sverige; vad de har för möjligheter att ta kontakt med 

sjukvård, socialtjänst, hur frivilligorganisationers kontakt ser ut med statliga myndigheter samt ett 

uppmärksammande av de stora mängder hatbrott som sker mot denna grupp. Respondenterna menar 

att det i dagsläget råder stor okunskap som blir tydlig bland annat genom att se till hur kommuner valt 

att tolka gällande regler med stor olikhet. Det gör att mottagandet skiljer sig mycket från kommun till 

kommun. Respondenterna beskriver som exempel att en kommun har valt att enbart se till EU-regler 

och på så vis hävdat att EU-medborgare visserligen har rätt att resa fritt inom EU, men däremot inte 

rätt att kräva någon form socialt stöd från samhället så länge man inte är ekonomiskt aktiv. I en annan 

kommun ges barn till EU-medborgare rätt att gå i skola då detta betraktas som en skyldighet genom 

förbindelse till barnkonventionen. Respondenterna uppger att detta blir problematiskt då en 

grundförutsättning för mänskliga rättigheter är att det ska vara samma regler för alla oavsett var man 

befinner sig. Samtidigt är det svårt att hävda att någon gör fel och en annan gör rätt när två 

rättighetssystem plötsligt ställs emot varandra, vilket kräver en analys för hur dessa system ska kunna 

sammanföras. Sammantaget menar respondenderna att det går att se hur den politiska diskursen kring 

EU-medborgare idag i hög grad saknar ett rättighetsperspektiv vilket de finner relevant att belysa. De 

beskriver vidare att det ganska ofta talas om EU-lagstiftning trots bristande kunskaper om detsamma, 

där lagstiftningen snarare väljs att tolkas utifrån eget syfte. Respondenterna uppger att konventioner 

om mänskliga rättigheter i dessa sammanhang endast nämns i enstaka fall. De menar att en 

verklighetsbeskrivning därför blir viktig för att kunna visa studiens tänkta mottagare, nämligen 

policy-skapare, tjänstemän på socialtjänsten, Stockholms stad och regeringen, vilka regler som gäller i 

relation till hur situationen ser ut i praktiken. 

Respondenterna tar även upp problemet med att kategorisera utsatta EU-medborgare i samma 

grupp som andra EU-medborgare. Detta då det skapar ett problem i möjligheten att försvara att denna 

grupp skulle ha någon form av särrättigheter, samtidigt som det kan finns risker med att sätta gruppen 

i en särställning. Utifrån den rättighetskatalog som finns till förfogande återfinns ett problem med att 
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kalla utsatta EU-medborgare för EU-medborgare i och med att själva EU-rätten är uppbyggd snarare 

som privilegier än ett rättighetsskydd enligt respondenterna. Exempelvis är den fria rörligheten 

utformad som något positivt för den ekonomiska utvecklingen inom EU och det hamnar väldigt långt 

ifrån det som har hänt med de som kommer med den fria rörligheten i det här fallet. På det sättet finns 

det en fara i att definiera EU-rätten som den rättighetskatalog som ska få huvudfokus. Istället menar 

respondenterna att fokus bör flyttas från att denna grupp skulle vara som “vem som helst” och se att 

det här är människor vars rättigheter har kränkts djupt och systematiskt i sina hemländer och att det är 

därför de befinner sig i Sverige; ”de är inte här som turister eller för att de tycker det är roligt, utan för 

att de inte haft något annat val” (Personlig kommunikation, 2015-04-16).  

Vidare beskriver respondenterna en nästintill paradoxal situation när människor som söker sig till 

andra länder till följd av behov som inte blir tillgodosedda i hemlandet får mindre skydd till följd av 

att de är EU-medborgare och då i praktiken inte omfattas av de internationella skyldigheter Sverige 

har utöver den EU-rättsliga. Även om detta inte stämmer med vad som gäller rent juridiskt, har det 

blivit den praktiska konsekvensen enligt respondenterna. Till det hör att en person i praktiken inte kan 

söka asyl som EU-medborgare då det finns ett “i princip”-förbud att söka asyl inom andra EU-länder, 

vilket bygger på en idé om att sådana problem inte ska finnas inom EU. Som asylsökande finns ett 

annat system för hur du ska bli bemött och vilka rättigheter du omfattas av. Respondenterna beskriver 

att detta blir väldigt tydligt om man ser till sjukvård, där papperslösa personer har ett starkare 

rättighetsskydd än utsatta EU-medborgare. Papperslösa har rätt till akut- och eftervård, vilket för EU-

medborgare endast gäller om du har ett sjukförsäkringskort. Detta då sjukvården inom EU är reglerad 

så att räkningen ska betalas av hemlandet, men som många i realiteten saknar. Här beskrivs vikten av 

en rättighetsanalys; istället för att bara ha en generell analys av vad EU-rätten säger så måste de 

specifika behoven och rättighetskränkningarna som den här gruppen utsätts för tas på allvar. I och 

med att EU-rätten är så hårt bindande förbises ofta andra bindande dokument menar respondenterna. 

 

2.7 Om socialtjänstens hantering av papperslösa migranter i Sverige 
I studien “‘Public Social Services’ encounters with irregular migrants in Sweden: amid values of 

social work and control of migration”, publicerad i tidsskriften European Journal of Social Work, 

skriver Carin Björngren Caudra, docent i socialt arbete, och Annika Staaf, filosofie doktor i 

rättssociologi, om den svenska socialtjänstens hantering av papperslösa migranter i förhållande till 

gällande rättsliga principer. Materialet som analyserats i studien erhölls i ett webbaserat formulär. 

Formuläret efterfrågade socialarbetares upplevelse och erfarenheter av att arbeta med papperslösa 

migranter i förhållande till ett komplext rättsläge där internationella konventioner om mänskliga 

rättigheter och nationella lagar och riktlinjer inte alltid korrelerar. Analysen visar att hanteringen av 

dessa fall ofta skiljer sig mycket åt till följd av motsägelsefulla regelverk och etiska principer. Studien 

utgår från en definition av papperslösa migranter som tredjelandsmedborgare, men menar även att 
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denna kategori kan innefattas av EU-medborgare som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt 

(Björngren Caudra & Staaf, 2014). 

Björngren Caudra och Staaf beskriver den svenska socialtjänsten som grundad i en universell 

välfärdsmodell vilken ska innefatta alla och garantera lika rättigheter för alla medborgare där 

behovsriktade insatser undanbedes. Detsamma gäller när det kommer till frågan om integration och 

migranters rätt till grundläggande stöd och service. Det innebär i teorin att de välfärdstjänster som 

erbjuds förväntas tillgodose allas behov, oavsett migrantstatus. Dock poängteras papperslösas 

begränsade juridiska rätt i förhållande till landets medborgare (Björngren Caudra & Staaf, 2014, s. 

89). Rättsläget är emellertid komplext och vilket juridiskt perspektiv som ska ges företräde lämnar 

stor osäkerhet hos socialtjänst när det kommer till hantering och bemötande av just papperslösa. I 

dessa fall står ofta den nationella juridiska situationen i kontrast till internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter. Bland annat visar statistik att barns rätt till skolgång och rätten sjukvård i akuta 

situationer är principer som ofta helt får företräde framför kontrollen av migration, eller åtminstone 

bedöms som ett separat fall (ibid., s. 90). 

En central aspekt som tas upp i studien är kommunernas autonoma karaktär i förhållande till staten 

vilket följaktligen lämnar stort handlingsutrymme för den enskilde socialsekreteraren i bedömning av 

insatser. Principen beskrivs enligt Michael Lipskis teori om street-level bureaucracy. Fördelarna med 

ett sådant förhållningssätt är att beslutsfattandet sker i närhet med de individer som besluten gäller 

vilket möjliggör flexibilitet i bedömning av varje enskilt fall utifrån dess specifika behov. Å andra 

sidan innebär det risker som kan medföra ojämlika bedömningar från fall till fall. Inte minst när det 

gäller utsatta grupper med svårigheter att kräva sin rätt, där gruppen papperslösa är ett tydligt 

exempel. I förlängningen kan detta innebära diskriminering och brott mot grundläggande rättigheter i 

bedömning av insatser för vissa grupper (Björngren Caudra & Staaf, 2014, s. 91). En annan aspekt 

som tas upp är bristande konsensus kring hur riktlinjer, lagar och etiska principer ska tolkas och följas 

där exempelvis nationella regelverk och internationella konventioner står i kontrast till varandra vilket 

får till följd att bedömningar riskerar att ske med viss godtycklighet. Dessutom påvisas att 

uppfattningar om vilket ansvar socialtjänsten har skiljer sig åt beroende på var du befinner dig i 

organisationen, exempelvis om du arbetar med direkt klientkontakt eller högre upp i organisationen 

(ibid., s. 92). 

Studiens resultat visar bland annat att antalet fall papperslösa migranter hos socialtjänsten skiljer 

sig kraftigt mellan kommuner där många bara tagit emot något enstaka fall medan andra, oftast större 

kommuner, tagit emot desto fler. Likaledes skiljer sig kommunernas beredskap åt i fall som rör 

papperslösa, där ett fåtal kommuner har utformade riktlinjer att förhålla sig till medan de flesta 

kommuner saknar sådana. Studien visar också att det oftast är andra institutioner eller organisationer 

som initierar kontakten med socialtjänsten och mer sällan individen själv. Själva besluten i sin tur 

uppges övervägande vara betungande där något fler insatser beviljas i fall gällande barn (Björngren 

Caudra & Staaf, 2014). 
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I en avslutande diskussion problematiseras just det faktum att fallen papperslösa migranter hos 

socialtjänsten är relativt få till antal och avsaknaden av gemensamma handlingsplaner för dessa fall 

ökar risken för godtyckliga och diskriminerande bedömningar. Inte minst i relation till en osäkerhet 

till vilka juridiska riktlinjer som ska ges företräde och vilka rättigheter som kan garanteras 

papperslösa migranter (Björngren Caudra & Staaf, 2014, s. 100). Slutligen problematiseras 

otydligheten kring internationella konventioners funktion enligt nationell rätt vilket försvårar 

tolkningen av sociala rättigheter. För att förtydliga relationen mellan dessa krävs tydligare riktlinjer 

för hur socialarbetare ska hantera fall rörande papperslösa migranter (ibid.). I relation till vår studie 

har denna forsknings resultat relevans då den beskriver konsekvenser som kan uppstå till följd av 

bristande riktlinjer hos aktuella myndigheter samt juridiska dokument som står i kontrast till varandra 

vilket resulterar i godtyckliga bedömningar. Den juridiska situationen för papperslösa migranter i 

Sverige tangerar också på många sätt situationen för icke-aktiva EU-medborgare som saknar 

uppehållsrätt, även om de två gruppernas juridiska situation inte är helt identiska. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogörs främst för Nancy Frasers teori om rättvisa men det ges även en kort 

introduktion till betydande teoriskapande kring rättvisa som ideal för demokratiska samhällen. 

Rättvisa som ideal är ett brett forskningsområde där det publicerats många teorier kring hur rättvisa 

ska uppnås och utifrån en granskning av olika teorier har det gjorts en avgränsning inom ramen för 

denna studie. John Rawls, Axel Honneth och Charles Taylors teorier om omfördelning och 

erkännande kommer kortfattat att presenteras. Den förstnämnda då den haft stort genomslag världen 

över och påverkat den internationella debatten om politisk filosofi och de sistnämnda bidragit till 

gedigen forskning kring erkännandets betydelse för rättvisa. Detta sammantaget med att Nancy Fraser 

utvecklat sin teori utifrån en kritik hon riktat mot deras förhållningssätt om att rättvisa antingen 

handlar om enbart omfördelning eller erkännande har vi kortfattat valt att presentera deras teorier.    

 

3.1 Rättviseteorier - en översikt 
Genom inspiration och influenser från filosofer som bland annat John Locke, Immanuel Kant och 

Thomas Hobbes samt referenser till Jean-Jacques Rousseau, med kontraktsteorin som ramverk, 

utvecklade Rawls sin normativa rättviseteori i boken A Theory of Justice (1971). John Rawls 

definierar rättvisa som “skälighet” som begrepp inom den politiska föreställningen om hur rättvisa ska 

användas i moderna konstitutionella demokratier som samhällsmodell. Denna rättviseteori kom som 

ett alternativ till att ersätta den grundläggande samhällsmoralen som byggde på utilitarismen och dess 

nyttomaximeringsideal (Fraser, 2011). Genom att skapa ett samhällskontrakt där alla människor 

befinner sig under en hypotetisk ursprungsposition som kan liknas vid en okunnighetens slöja, med 

andra ord att människor är ovetande om vilken position de kommer ha i det framtida samhället, 

bestäms de regler och lagar som ska ligga till grund för det omgivande samhället. Detta ursprungsläge 

menar Rawls skulle innebära att hans teori om rättvisa aktualiseras då människor är benägna att 

maximera sitt egna välstånd genom att säkerställa att de som tjänar minst i ett samhälle skulle 

garanteras en dräglig levnadsnivå vilket skulle innebära att inkomstskillnaderna minskar (Rawls, 

1971). Rawls rättviseteori bygger på tre principer där frihetsprincipen är det grundläggande och 

genom denna princip ska också differentierings- och lika möjlighetsprincipen sammanfogas. 

Förenklat kan Rawls rättviseteori beskrivas som att alla människor ska ha samma grundläggande 

friheter där sociala och ekonomiska ojämlikheter ska utjämnas till fördel för de minst gynnade samt 

att alla ska ha lika möjligheter till olika befattningar i samhället (ibid.).  

Socialfilosofen Axel Honneth publicerade år 1992 boken Kamp för erkännande, samma år utkom 

filosofen Charles Taylors artikel om “Det mångkulturella samhället och erkännandets politik”. Dessa 

två filosofer kritiserar Rawls då de menar att hans teori utgår från en tänkt ursprungsposition där en 

individ tas ur sin sociala och kulturella gemenskap vilket bidrar till att det inte går att applicera på det 
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verkliga samhället (Fraser, 2011). Medan Rawls argumenterar för omfördelning av ekonomiska 

resurser beskriver Taylor och Honneth behovet av erkännande för att möjlig rättvisa ska uppnås. 

Taylor beskriver i “Det mångkulturella samhället och erkännandets politik” att genom erkännande av 

individer implicit inbegriper ett erkännande av en mångfald av gemenskaper (Taylor, 1999). Honneth 

delar upp erkännande i tre olika nivåer: i nära relationer uttrycks det i kärlek och vänskap, i staten 

genom rättsligt erkännande samt genom solidaritet i den kulturella värdegemenskapen (Fraser, 2011). 

Den amerikanske filosofen Nancy Fraser är kritisk till Rawls, Taylor och Honneths utgångspunkt, 

nämligen att omfördelning eller erkännande skulle vara svaret på rättvisa, då hon menar att rättvisa är 

ett flerdimensionellt begrepp som inte går att reducera till en fråga om endast fördelning eller 

erkännande (Fraser, 2011, s. 9). Fraser ställer sig också kritisk till hur Rawls, tillsammans med andra 

liberala rättviseteoretiker, begränsar den distributiva rättvisenormen till en nationell nivå och således 

utesluter hur rättvisa kan tillgodoses globalt. När teorier som berör social rättvisa begränsas till att 

enbart tala om jämlik fördelning av resurser inom territorialstatens gränser utelämnas frågor som 

berör rättvisans avgränsningar och komplexitet i den globaliserade tidsålder vi lever i (ibid., s. 21). 

Fraser har därför lagt till en dimension i sin rättviseteori som ska ges samma utrymme som de övriga 

två, omfördelning och erkännande, som hon benämner som representation vilket utgör möjligheten till 

att delaktighet på de politiska strukturer som påverkar i det samhälle en befinner sig i. Fraser har dock 

fått utstå kritik bland annat från filosofen och genusforskaren Judith Butler som menar att Fraser faller 

i samma fälla som hon själv kritiserar genom att stå fast vid dimensionerna omfördelning och 

erkännande. Detta då hon menar att en förlegad uppdelning mellan de två dimensionerna, trots att 

Fraser tillfört ytterligare en dimension, blir allt för statiska och visar inte på hur faktorer inom dessa 

korrelerar. Dessutom menar Butler att Frasers dimensioner saknar ett genusperspektiv (ibid., s. 10). 

En annan kritik har riktats mot Frasers tredje dimension av rättvisebegreppet då den anses fokusera på 

enbart möjligheten till representation på den politiska arenan, men missar att problematisera hur olika 

maktaspekter inom det politiska området skapar och omskapar strukturer som begränsar människor 

från deltagande på denna dimension (Kerner, 2010). 

Vid valet av Nancy Frasers teori har vi haft ovanstående i åtanke. Utifrån Frasers globala 

perspektiv på rättvisa sammantaget med att hon för en diskussion om vad som händer med utsatta 

grupper som inte omfattas av majoritetssamhällets definition av rättvisa finner vi att hennes teori 

passar den specifika kontext vi studerat. 

 

3.2 Nancy Frasers rättviseteori                                                                   
Nancy Fraser har utvecklat en rättviseteori om hur rättvisa för människor ska kunna uppnås i en 

globaliserad värld. Frasers teori är utformad i tre dimensioner inom vilka hon presenterar de premisser 

som krävs för att kunna garantera individer rättvisa och följaktligen vad som orsakar att människor 

inte får sina rättigheter tillgodosedda. Fraser menar att rättvisa för en individ grundar sig i möjligheten 
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till jämlikt deltagande på alla nivåer i samhället som påverkar henne; utan jämlikt deltagande kan 

rättvisa inte uppnås (Fraser, 2011). Principen om jämlikt deltagande är enligt Fraser tillämpbar på alla 

sociala interaktionsnivåer, såväl relationella som samhälleliga, och kan således användas som 

analysredskap för att förstå hur rättvisa och orättvisa konstitueras i olika kontexter (ibid., s. 105). 

 

3.2.1 Rättvisans vad, vem och hur 

I utformandet av sin teori utgår Fraser från tidigare teorier om rättvisa, som delvis tidigare nämnts, 

vilka ofta förhåller sig till endast två frågor, nämligen vad social rättvisa för individer innebär samt 

vem som omfattas av rättvisan. Till dessa två tillför hon även frågan om hur rättvisa ska uppnås. 

Sammantaget menar hon att dessa tre frågeställningar krävs för att kunna förklara rättvisans 

avgränsningar i en globaliserad värld. Utifrån dessa frågor har Fraser vidare formulerat tre 

dimensioner som krävs för att uppnå rättvisa, nämligen en ekonomisk dimension om omfördelning, en 

kulturell dimension om erkännande och en politisk dimension om representation; tre dimensioner 

som tillsammans kan härledas till en överordnande rättviseprincip om jämlikt deltagande. Ekonomisk 

omfördelning beskriver samhällets ekonomiska struktur och hur ojämlik fördelning av ekonomiska 

resurser mellan individer påverkar möjligheten till jämlikt deltagande i samhället för alla människor 

samt bidrar till och upprätthåller ekonomiska skillnader mellan olika grupper. Kulturellt erkännande 

handlar om i vilken utsträckning en individ tillåts delta i ett samhälle till följd av förhärskande normer 

och institutionaliserade värdehierarkier som kan leda till missaktning och diskriminering av vissa 

grupper. Politisk representation i sin tur beskriver möjligheten till jämlikt deltagande och inflytande 

på de politiska strukturer som påverkar en (ibid., s. 22). På samma sätt som de tre dimensionerna 

utgör villkor för egalitär rättvisa svarar de alltså också för tre strukturer som kan ge upphov till 

orättvisa till följd av felavgränsningar i rättvisans vad och vem, där varje dimension var för sig och 

tillsammans påverkar möjligheten till jämlikt deltagande. 

Rättvisans vad syftar till vilka argument som ges för att förklara rättvisa. Fraser menar att denna 

fråga historiskt sett har utgått från en idé om territorialstaten där en stats medborgare är de som kan 

garanteras rättvisa, vilket således också förklarar rättvisans vem. Rättvisans vad enligt denna 

definition förstås utifrån principer som likhet inför lagen, jämn fördelning av resurser och möjlighet 

till jämlikt deltagande i samhället (Fraser, 2011, s. 18). I en globaliserad värld blir dock gränserna för 

vem som ska omfattas av rättvisa inte längre självklara, vilket oundvikligen kräver att rättvisans vem 

omdefinieras. Rättvisans vad ifrågasätts också i och med detta, då globala strukturer och en 

transnationell ekonomisk situation i allt större utsträckning påverkar fördelningen av ekonomiska 

resurser över territorialstaternas gränser (ibid.). Fraser menar därför att de två första 

rättvisedimensionerna kräver ytterligare en dimension som ämnar förklara vem som inkluderas eller 

exkluderas från rättvis fördelning och erkännande samt vem som har rätt till och möjlighet att påverka 

dessa dimensioner, nämligen den politiska dimensionen. Fraser frågar sig här: 
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Är den politiska gemenskapens gränser dragna på ett sådant sätt att somliga människor, som faktiskt 
har rätt till representation, med orätt blir utestängda? Är gemenskapens regler för politiskt 
beslutsfattande utformade på ett sådant sätt att samtliga medlemmar får lika röst i offentliga 
överläggningar och blir rättvist representerade i det offentliga beslutsfattandet? (Fraser, 2011, s. 24). 

 
Fraser menar vidare att dessa frågor aldrig kan besvaras enbart genom att se till omfördelning och 

erkännande, utan måste analyseras utifrån den politiska ordning som sätter ramarna för de två första 

dimensionerna. Fraser talar här om skev representation i det politiska rummet vilket hindrar individer 

från att delta, påverka och ställa krav på det politiska beslutsfattandet i det samhälle där den befinner 

sig. Dessa frågor aktualiseras när en förhärskande syn på territorialstatens uppgift att tillgodose 

individens rättigheter inte längre kan göra sig gällande då människor i allt större utsträckning rör sig 

utanför den egna statens gränser. När stater trots detta fortfarande praktiserar en politik där de enda 

som inkluderas i den sociala rättvisan är just statens medborgare lämnas vissa grupper utanför. Detta 

då de befinner sig inom en struktur där de inte betraktas som fullgoda medborgare, men ändå påverkas 

av dess politiska ordning (Fraser, 2011). Fraser menar därför att en tredimensionell rättviseteori kan 

ifrågasätter idén om medborgarskapet som den yttersta garantin för att omfattas av en stats sociala 

rättvisa. 

 

3.2.2 Social utestängning 

Utifrån principen om jämlikt deltagande som en överordnad premiss för att uppnå rättvisa inom alla 

tre dimensioner beskriver Fraser social utestängning som ett uttryck för orättvisa till följd av en 

samhällsstruktur som inte tillåter alla medlemmar i ett samhälle att delta på lika fot. Fraser beskriver 

följande hur utestängning kan uppstå på grund av bristande rättvisa på någon eller alla av de tre 

dimensionerna: 

  
För det första kan utestängning ha sin grund i den politiska ekonomin, vilket är fallet när de 
ekonomiska strukturerna förvägrar vissa samhällsgrupper den miniminivå av ekonomiska resurser som 
krävs även för marginellt eller underordnat deltagande i sociala interaktioner /.../ För det andra kan 
utestängning ha sin grund i statusordningen, vilket är fallet när en institutionaliserad kulturell 
värdehierarki leder till att vissa grupper inte ens kan spela en andraplansroll på vissa områden /.../ För 
det tredje kan utestängning ha sin grund i samhällets politiska konstitution, vilket är fallet när det 
politiska rummet är inrättat på ett sätt som förvägrar vissa människor rätten att säga sin mening i 
rättvisekonflikter. Sådan är situationen för papperslösa invandrare i många länder. För det fjärde kan 
utestängning vara en följd av kultur och politisk ekonomi i kombination, vilket är fallet när 
klasskillnader leder till statushierarkier som gör det omöjligt för vissa aktörer att delta över huvud taget 
på de viktigaste interaktionsområdena. Sådan är, menar jag, för ursprungsfolk i nybyggarländer, liksom 
för romerna i Öst- och Centraleuropa. Och för det femte kan utestängning ha sin grund i samtliga tre 
dessa dimensioner, varvid de ekonomiska, de kulturella och de politiska strukturerna samverkar för att 
förhindra deltagande. Sådan är situationen för dagens globala fattiga /.../ (Fraser, 2011, s. 105-106).   
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Med denna beskrivning görs kapaciteten av Frasers dimensioner för rättvisa tydlig; det visar rättvisans 

komplexitet där alla dimensioner samspelar för att uppnå jämlikt deltagande samt hur orättvisa till 

följd av ojämlika förutsättningar kommer till uttryck i praktiken. 

I denna studie ämnar vi studera EU-medborgares möjlighet till jämlikt deltagande i Sverige när de 

reser genom den fria rörligheten. Den svenska staten har genom ratificering av internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter ansvar att garantera att dessa rättigheter tillgodoses alla 

människor som vistas inom landets gränser. Trots detta visar det sig att gruppen utsatta EU-

medborgare i Sverige lever under svåra förhållanden och i stor utsträckning utsätts för hot, 

diskriminering och trakasserier samt att det hos svenska myndigheter råder osäkerhet kring hur denna 

grupp ska bemötas och vilka rättigheter de ska omfattas av. Med hjälp av Nancy Frasers rättviseteori 

hoppas vi kunna synliggöra hur dominerande ekonomiska, kulturella och politiska strukturer påverkar 

denna grupps möjlighet till jämlikt deltagande i det samhälle de befinner sig samt hur denna möjlighet 

begränsas. 
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4. Metod 
I detta kapitel motiveras valet av den forskningsstrategi som ligger till grund för denna studie, en 

redogörelse av valt material samt en kritisk metoddiskussion som belyser studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Sist följer ett resonemang kring studiens etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Forskningsstrategi och vetenskapsteoretisk ansats 
För att besvara frågeställningarna i denna studie undersöks, tolkas och analyseras EU:s 

rörlighetsdirektiv och likabehandlingsprincip i förhållande till svensk genomförande av detsamma 

utifrån Nancy Frasers rättviseteori. Utifrån detta bygger denna studie på en riktad kvalitativ 

innehållsanalys, med en deduktiv ansats, utifrån ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv. Detta för att 

synliggöra hur rättvisa manifesteras i rörlighetsdirektiven och svensk lag för att undersöka 

möjligheten till jämlikt deltagande för den valda målgruppen EU-medborgare som befinner sig i 

Sverige samt hur det sociala arbetet bör utformas för tillgodose denna grupps grundläggande behov 

och mänskliga rättigheter.  

 

4.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Text som data kan omfatta dagböcker, brev, tidningar, journaler eller juridiska dokument. Med andra 

ord kan sägas att ord i alla former är text som kan analyseras (Watt Boolsen, 2007). Innehållsanalys 

av texter kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. Den kvantitativa 

innehållsanalysen betonar en systematisk replikerbar kvantifiering av texter eller dokument utifrån på 

förväg satta kategorier (Bryman, 2002). Detta angreppssätt möjliggör att studera omfattande 

datamaterial och resulterar i en numerisk summering av det påtagliga innehållet analysen är inriktad 

på (ibid.). För att besvara syftet för denna studie, nämligen att tolka, analysera samt beskriva hur 

rättvisa manifesteras i lagar och direktiv, behövs ytterligare en dimension som betonas i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Detta är det tolkande perspektivet i både texter samt i efterföljande 

analys. En form av tolkning förkommer också inom den kvantitativa innehållsanalysen, men då 

utifrån det kvantifierade materialet och inte i insamlingen av detsamma. Den kvalitativa 

innehållsanalysen möjliggör istället att utforska textens latenta innehåll (ibid.). Ett kvalitativt 

angreppssätt för denna studie möjliggör att nå kunskap kring det som skrivs, men också vad som kan 

tolkas in i hur det beskrivs i EU:s direktiv och svensk lag. Vi är också intresserade av att tolka hur ett 

rättighetsperspektiv kan återspeglas i dessa dokument i relation till EU-medborgare som nyttjar den 

fria rörligheten. I enlighet med den kvalitativa traditionen efterstävas inte att finna en absolut sanning, 

utan en tolkning av hur lagar och direktiv kan påverka rättvisa för EU-medborgare. I kvalitativ 
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forskning är forskaren i stor utsträckning det primära forskningsinstrumentet, där förförståelse har en 

betydande inverkan för hur studien utformas.  

I artikeln ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis” beskriver textförfattarna Hsiu-Fang 

och Shannon tre olika perspektiv på kvalitativ innehållsanalys, den konventionella-, summerande- 

eller riktade innehållsanalysen. Uppdelningen dem emellan beror på vad som ämnas studeras, 

undersökningens syfte samt empiriskt angreppssätt (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Den 

konventionella innehållsanalysen präglas av en induktiv ansats där kodning av materialet sker 

förbehållslöst och är inte på förhand given. Den summerande innehållsanalysen analyserar 

förekomsten av specifika ord i texten för att möjliggöra en förståelse av den kontextuella 

användningen samt underliggande mening av de studerade orden. Riktad innehållsanalys kan i 

jämförelse med det konventionella perspektivet beskrivas som mer strukturerad i sin process där 

kodningen inledningsvis görs utifrån teorier eller tidigare forskning (ibid.). Genom att använda oss av 

en riktad kvalitativ innehållsanalys möjliggörs en resultatdiskussion utifrån vald teori vilket är 

föresatsen med denna studie.   

 

4.1.2 Hermeneutik 

Textanalysen som form härrör från den hermeneutiska traditionen och har historiskt använts för 

tolkning av text i syfte att söka förståelse för ett fenomen. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt 

eftersträvas inte att finna någon absolut sanning, utan ger istället möjlighet till tolkning och analys av 

meningsinnehållet i den insamlade empirin (Bryman, 2002). Det finns emellertid olika 

förhållningssätt för att tolka text inom ramen för den hermeneutiska traditionen. Phillip & Brown har 

utvecklat ett tillvägagångssätt inom hermeneutiken som de kallar för kritisk hermeneutik vilket 

innebär att den text som analyseras bör förstås i relation till dess historiska och sociala kontext. Detta 

synsätt innebär ett mer kritiskt förhållningssätt till texter och dess innehåll där kvalitativ 

innehållsanalys fungerar som adekvat metod (ibid). Inom samhällsvetenskapliga studier kan 

textanalys ses som ett verktyg för att ta reda på hur texter förhåller sig till människor, grupper, 

maktförhållanden samt samhälleliga och politiska strukturer (Bergström & Boréus, 2005). Genom att 

använda oss av ett kritiskt hermeneutiskt förhållningssätt i textanalysen möjliggörs en kritisk tolkning 

av dels hur lagtexter samt direktiv är utformade samt hur de skapar och befäster de politiska strukturer 

som påverkar EU-medborgares rättigheter.  

   

4.1.3 Förhållande till teori och tidigare forskning 

Vid en innehållsanalys är kodning av texter genom teman och ämnesområden det vanligast 

förekommande tekniken för bearbetning av text då det möjliggör en kategorisering av de företeelser 

som är av intresse för studien. Vidare utgör valet av ansats hur det insamlade materialet kommer 

tolkas i förhållande till teori och tidigare forskning. Den kvalitativa formen av innehållsanalys 
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härstammar från den kvantitativa traditionen vilket framför allt märks i processen att identifiera, koda 

samt kategorisera teman eller grundläggande mönster i det studerade materialet. Detta sker genom 

antingen en induktiv, abduktiv eller deduktiv ansats. Beroende på vilken inriktning en studie har 

kommer teman växa fram under bearbetning av det insamlade materialet eller vara bestämda innan 

analysen av texterna (Bryman, 2002). 

Denna studie görs med en deduktiv ansats. Detta då vi använder oss av en teori som ligger till 

grund för våra frågeställningar och de teman som utformats för analysen. Den deduktiva ansatsen 

innebär mer konkret för denna studie att vi utgår från Nancy Frasers rättviseteori och prövar den mot 

den empiri vi analyserat för att sedan dra slutsatser från den befintliga teorin. Det teoretiska 

perspektiv vi har valt för denna studie påverkar framför allt tolkningen av materialet i avslutande 

analys men också i kodning av de texter som studeras. Teorin bidrar här till att finna mönster i det 

studerade materialet samtidigt som vi velat vara öppna för alternativ tolkning (Larson, 2005). Den 

tidigare forskning som presenteras i studien har varit vägledande på så sätt att dessa studiers resultat 

gett bredd till förståelsen av den specifika kontext som vi studerat. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt återges tillvägagångssättet för val av teori, urvalet av forskning som speglar det aktuella 

kunskapsläget samt tillvägagångssättet för insamlad empiri, det vill säga det material som ligger till 

grund för den kvalitativa textanalysen.  

 

4.2.1 Val av teori 

Arbetet med denna studie tog sin början i att vi identifierade en situation som fått stor uppmärksamhet 

de senaste åren i såväl svensk media som politik, nämligen hur den fria rörligheten för personer inom 

EU öppnat upp för en ny utsatt grupp i Sverige som ofta hamnar utanför det svenska välfärdssystemet. 

Vi var båda intresserade av att analysera vilka rättigheter EU-medborgare som saknar egna resurser 

till försörjning har när de nyttjat den fria rörligheten och befinner sig i Sverige genom att granska EU-

rätt och svensk rätt. Med detta i åtanke började arbetet med att få en kunskapsöversikt över det valda 

området. Vi läste rapportering i media för att få en uppfattning om hur situationen för EU-medborgare 

beskrivs och sökte då främst information i de större dagstidningarna från år 2014 och framåt. Detta 

var en första ingång för att få en bild av det aktuella läget som det beskrivs medialt och hjälpte oss att 

utveckla våra idéer därefter. Vi landade i frågor som rör hur rättvisa och orättvisa gestaltas i relation 

till utsatta EU-medborgare i Sverige. Vi eftersökte utifrån det en rättviseteori som inte bara gick att 

applicera på medborgare i en rättsstat utan som också var utformad för en global kontext. Detta ledde 

oss in på Nancy Frasers rättviseteori, som presenteras i antologin Rättvisans mått. Texter om 

erkännande, omfördelning och representation i en globaliserad värld (Fraser, 2011), vilken utgör vår 
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teoretiska utgångspunkt och vårt ramverk och har också legat till grund för utformningen av våra 

frågeställningar samt tolkning av material.  

 

4.2.2 Tillvägagångssätt för insamlande av material till aktuellt kunskapsläge 

För valet av tidigare forskning eftersträvade vi bredd för att utifrån olika perspektiv belysa det 

studerade området. Då syftet med denna studie belyser ett relativt nytt fenomen finns det begränsat 

med forskning på det specifika området, det vill säga EU-medborgares situation i Sverige i relation till 

aktuellt rättsläge inom EU och i svensk rätt. Ambitionen var utifrån det att finna forskning som 

beskriver och problematiserar mänskliga rättigheter på olika nivåer i relation till EU:s fria rörlighet 

för personer och socialt arbete i Sverige. Mer specifikt var vi ute efter tidigare forskning och 

vetenskapliga artiklar som berör svensk lagstiftning, den fria rörligheten inom EU och bindande 

konventioner om mänskliga rättigheter samt hur dessa förhåller sig till varandra användes. Vidare var 

vi intresserade av att ta del av forskning och artiklar som berör de mänskliga rättigheternas uttryck i 

demokratiska stater. Här upptäckte vi att mestadels forskning produceras inom två olika fält, dels i 

länder där avsaknaden av mänskliga rättigheter är påtaglig samt på en mer övergripande nivå 

nämligen vad mänskliga rättigheter är och hur de bör vara utformade. Forskning som berör området 

mänskliga rättigheter i demokratiska stater bedrivs däremot i mindre utsträckning vilket både 

försvårade vårt arbete, men också gjorde att vårt intresse för detta ökade.  

De kriterier som var vägledande för urvalet till det aktuella kunskapslaget var att det antingen 

skulle utgöras av forskning publicerade vid ett akademiskt säte eller vetenskaplig publikationer eller 

skrifter skrivna av experter på det specifika ämnet. Detta för att trovärdigheten i detta avsnitt ska 

kunna betraktas som hög. ESHdiscovery och DiVA portal var de sökmotorer som användes. Sökorden 

vi använde var bland annat social work*, sweden*, human rights*, freedom of movement*, EU 

citizenship*, European Union*, migrants*, human rights and democracy* och human rights in 

welfare states*. Dessa ord användes i olika kombinationer med varandra för att begränsa träfflistans 

omfång. Vidare skulle de valda texterna gå att ta del av i full text på svenska eller engelska samt att de 

skulle vara peer reviewed. Vidare efterstävade vi så aktuell och relevant forskning som möjligt och 

satte därför som gräns att texten helst skulle vara publicerad inom de senaste tio åren. Utifrån dessa 

kriterier fann vi de publikationer som presenteras under avsnittet Aktuellt kunskapsläge. Dessutom 

har primärdata samlats i form av en expertintervju med en jurist och en juridikstuderande från 

människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som också återfinns i samma avsnitt.  

                                                                                                  

4.2.3 Tillvägagångssätt för insamlande av empiri 

Här presenteras rillvägagångssättet för att finna det material som ligger till grund för studiens 

kvalitativa textanalys. För att få en förståelse kring hur premisserna ser ut för EU-medborgare som 

befinner sig i Sverige har vi undersökt direktiven bakom den fria rörligheten. Genom sökningar på 
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EUR-Lex, en sökmotor för samtliga offentliga EU-dokument som har publicerats sedan mitten av 

1900-talet, fann vi direktivet bakom den fria rörligheten för personer. De sökord vi använde var Fri 

rörlighet för personer, Rörlighetsdirektivet och 2004/38/EG. För att finna de artiklar i EU- och EUF-

fördragen som berör fri rörlighet för personer och likabehandling studerades fördragen översiktligt. 

För att utforska vilka rättigheter EU-medborgare har när de befinner sig i Sverige har svensk lagtext 

studerats och mer specifikt de paragrafer i socialtjänstlagen som aktualiseras när EU-medborgare 

söker någon form av bistånd i Sverige. Vi granskade även Utlänningslagen, under vilken den fria 

rörligheten inkorporerats i svensk lag. För att ta del av dessa lagar användes hemsidan lagen.nu där 

alla gällande svenska lagar återfinns.  

Vid analys av skriftliga källor är det grundläggande förhållningssättet att ha källans trovärdighet i 

åtanke, vilket aktualiserar frågor om vem som producerat texten, utgivare, tillgänglighet och syfte 

(Thurén, 2013). Detta var vägledande för oss i valet av de rapporter och dokument som analyseras i 

studien. De premisser som sattes upp var att det skulle vara en rapport och/eller riktlinjer, att de skulle 

vara aktuella, det vill säga producerade de senaste åren där vi satte en gräns från år 2012, att de skulle 

ha ett tydligt beskrivet syfte och uppdragsgivare samt tydlig källhänvisning och avsändare. Vi sökte 

information från Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, 

Stadsmissionen och Länsstyrelsen för att undersöka om det fanns rapporter och/eller riktlinjer för 

arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige. Detta gjorde vi genom att dels kontakta de valda 

myndigheterna via telefon samt söka på respektive hemsida. De sökorden vi använde var fritextord i 

form av EU-medborgare, utsatta EU-medborgare och EU-migranter. Sökningen resulterade i en 

omfattande träfflista där många träffar kunde uteslutas utifrån de kriterier vi fastställt. Efter den första 

gallringen återfanns 28 träffar som vi granskade oberoende av varandra för att både kvalitetssäkra 

dem samt se om de var relevanta för studiens syfte. Dessa sökningar resulterade slutligen dels i tre 

dokument med sammanställningar av svensk lag som aktualiseras när EU-medborgare kommer i 

kontakt med svenska myndigheter. Dessa dokument är Socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU, 

2005:34), Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området - en vägledning 

(Socialstyrelsen, 2014) samt Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare (SKL, 2014). 

Dels i de fyra rapporterna Hemlöshet - bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd 

i Sverige (Socialstyrelsen, 2013), Hemlös 2012 - Stockholms stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. 

Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige (Stockholms stadsmission, 2012), Socialt 

utsatta EU-medborgare i Malmö - deras situation och behov (Sociala Resursförvaltningen, 2014) 

samt Det nya Europa - en rapport från Göreborgs kyrkliga stadsmission (Göteborgs Stadsmission, 

2014). 
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4.3 Material 
Under detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för den kvalitativa textanalysen, 

vilket består av sekundärdata i form av EU-lagstiftning och direktiv som berör den fria rörligheten, 

aktuell svensk lagtext som återfinns i vägledande dokument för socialtjänstens ansvar gentemot EU-

medborgare samt fyra rapporter som beskriver utsatta EU-medborgares situation i Sverige. Därefter 

återges en beskrivning av hur materialet har bearbetats och kodats.  

 

4.3.1 EU-rättsliga regelverk 

EU- och EUF-fördraget utgör bindande avtal för medlemsstaterna inom EU. Ur dessa dokument har 

först artikel 2 i EU-fördraget valts ut då den beskriver unionens grundläggande värden. Vidare 

analyseras artikel 3 från EU-fördraget samt artikel 20, 21 och 22 från EUF-fördraget då dessa 

stipulerar grundpremisserna för den fria rörligheten. Artikel 10 och 18 från EUF-fördraget har 

slutligen valts ut då de det berör principen om icke-diskriminering och likabehandling. Därefter har vi 

också valt att analysera EU:s rörlighetsdirektiv (2004/38/EG) då detta utgör ett styrinstrument för 

EU:s medlemsstaters genomförande av den fria rörligheten. 

 

4.3.2 Svenska regelverk 

I april 2004 bemyndigades statsrådet vid socialdepartementet, Morgan Johansson, på uppdrag av 

regeringen att tillkalla en utredning som skulle undersöka möjligheten till en begränsning av rätten till 

bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453), för unionsmedborgare som befinner sig i 

Sverige. Detta resulterade i betänkandet Socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU, 2005:34). För 

att komma fram till betänkandet har de paragrafer i svensk lag och artiklar i EU-rätten som 

aktualiseras när EU-medborgare söker någon form av bistånd i Sverige analyserats. Vidare 

presenteras avgöranden i mål från EG-domstolen, idag EU-domstolen, och som resulterat i praxis som 

berör EU-medborgares möjlighet till bistånd i relation till likabehandling och icke-diskriminering i 

värdlandet (ibid.).  

Socialstyrelsen publicerade år 2008 rapporten EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning som 

beskrev de dåvarande rättsliga regelverken i EG, idag EU, och dess inverkan på socialtjänstlagen 

(2001:453). De senaste åren har förändringar i EU-rätten och EU-domstolens praxis bidragit till en 

ökad möjlighet för unionsmedborgare att fritt röra sig inom unionens inre gränser, vilket har resulterat 

i ett ökat antal EU-medborgare som befinner sig i Sverige. Det i sin tur har resulterat i att 

socialtjänsten i allt större utsträckning kommer i kontakt med EU-medborgare i sitt dagliga arbete. 

Med det i åtanke beslutade Socialstyrelsen år 2014 att revidera 2008 års vägledning då den inte längre 

speglade det aktuella rättsläget. Detta mynnade ut i dokumentet Rätten till socialt bistånd för 

medborgare inom EU/EES-området - en vägledning och beskriver vilket ansvar socialtjänsten har 

gentemot EU-medborgare (Socialstyrelsen, 2014). Genom att tolka bestämmelser i utlänningslagen, 
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UtlL (2005:716) och utlänningsförordningen, UtlF (2006:97), där rörlighetsdirektivet inkorporerats i 

svensk lag, har dessa lagar har satts i relation med bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL 

(2001:453), för att utreda vilket ansvar socialtjänsten gentemot enskilda EU-medborgare gällande 

rätten till bistånd i Sverige. Avgöranden, med kommentarer, från kammarrätten återges också i 

dokumentet, detta då det saknas vägledande avgöranden i mål som berör detta område från både 

Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen (ibid.).  

Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för juridik, publicerade i slutet av år 2014 

dokumentet Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare (SKL, 2014). Dokumentet 

framställdes då verksamma inom SKL upplevde att det fanns ett behov av att utreda vilka skyldigheter 

offentliga aktörer inom kommuner och landsting har gentemot EU-medborgare då de befinner sig i 

Sverige. Dokumentet beskriver olika aktuella regelverk som berörs då EU-medborgare exempelvis 

ansöker om bistånd, är i behov av sjukvård eller upprättar tillfälliga boplatser. De regelverk som 

beskrivs i dokumentet är mer specifikt kommunallagen, uppehållsrätten, lokala ordningsstadgor, 

regler om avhysning, hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och socialtjänstlagen (ibid.).   

 

4.3.3 Rapporter om EU-medborgares situation i Sverige 

I rapporten Hemlöshet - bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige 

genomförde Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlöshet i Sverige bland utrikesfödda 

personer utan permanent uppehållstillstånd, med fokus på hemlösa EU-medborgare (Socialstyrelsen, 

2013). Kartläggningen gjordes på uppdrag av regeringen som komplement till Socialstyrelsens 

kartläggning av hemlöshet som genomfördes 2011. Regeringens uppdrag inrättades som komplement 

till tidigare kartläggning i syfte att skapa en helhetsbild av hemlösheten i Sverige, klarlägga vilka 

stödinsatser som finns och vilka insatser som behövs utifrån de behov som rapporten kan påvisa samt 

undersöka riskerna för människohandel för gruppen hemlösa EU-medborgare. Kartläggningen baseras 

på uppgifter av kommuner, polis, myndigheter, organisationer och kyrkor som varit i kontakt med den 

undersökta gruppen (ibid.). 

Stockholms Stadsmission genomför sedan år 2010 en årlig hemlöshetsrapport med syfte att 

beskriva hur situationen ser ut för hemlösa i det svenska samhället samt det politiska arbetet för 

utsatta personer under det gångna året. År 2012 var temat EU-medborgare som lever i hemlösthet i 

Sverige och då framställdes rapporten Hemlös 2012 - Stockholms stadsmissions årliga 

hemlöshetsrapport. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige (Stockholms 

Stadsmission, 2012). Rapporten bygger på två enkätundersökningar utformade av Stockholms 

Stadsmission där de svarande var alla sex Stadsmissioner utanför Stockholm samt ungefär hälften av 

Sveriges kommuner. Enkätsvaren kompletterades med intervjuer av representanter från 

frivilligorganisationer runt om i Sverige som möter EU-medborgare i sitt dagliga arbete (ibid.). 
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Uppsökarverksamheten på Sociala Resursförvaltningen i Malmö producerade i slutet av 2014 

rapporten Socialt utsatta EU-medborgare i Malmö - deras situation och behov om socialt utsatta EU-

medborgare i Malmö på uppdrag av Malmö stad (Sociala resursförvaltningen, 2014). Rapporten 

bygger på intervjuer med 70 stycken utsatta EU-medborgare som lever i hemlöshet, intervjuer 

offentliga aktörer som socialtjänst, sjukvård, polis, migrationsverket och arbetsförmedlingen samt 

frivilligorganisationer som Röda korset, Stadsmissionen och Frälsningsarmén, som på olika sätt möter 

EU-medborgare i sitt arbete. Rapportens syfte var att göra en kartläggning av behoven hos socialt 

utsatta EU-medborgare i Malmö samt hur kommunen ska förhålla sig till denna utsatta grupp (ibid.). 

Göteborgs Stadsmission presenterade år 2014 rapporten Det nya Europa - en rapport från 

Göreborgs kyrkliga stadsmission som beskriver EU-medborgares situation i Göteborg (Göteborgs 

Stadsmission, 2014). Rapporten tar sin utgångspunkt i Crossroads i Göteborgs arbete med utsatta EU-

medborgare för att sedan mynna ut i rekommendationer till lokala och nationella myndigheter (ibid.). 

 

4.3.4 Materialets trovärdighet 

Den kvalitativa textanalysen i denna studie bygger på dokument, rapporter och lagar som alla är 

offentliga, vilket kan styrka användandet av dessa då de är tillgängliga för alla. De lagrum, dokument 

och rapporter som vi har använt oss av har vi valt då de genom den kvalitativa textanalysen ansågs 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi finner att lagtexter och direktiv är källor som har 

en hög trovärdighet då de är tillgängliga för allmänheten och är producerade samt utgivna inom det 

europeiska samarbetet och därför passar inom ramen av denna studie. Dock är det viktigt att de 

dokument och rapporter som analyseras tas upp för granskning för att förstå motivet bakom att de 

framställts (Bryman, 2002). Vi har strävat efter att finna både dokument och rapporter med olika 

avsändare där det tydligt framgår vilka de är som producerat materialet eller vem som är 

uppdragsgivare samt varför de har framställts. Materialet som analyseras i denna studie består dels av 

ett betänkande från Socialdepartementet på uppdrag av regeringen, ett vägledningsdokument för 

socialtjänsten framställt av Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landstings juridiska 

sammanställning gällande offentliga verksamheters ansvar gentemot EU-medborgare. Dels består 

underlaget av fyra rapporter från både ideella och offentliga aktörer. Två rapporter är producerade av 

Stadsmissionen, den ena från Stockholm Stadsmissions och den andra från Göteborgs Stadsmission. 

De återstående två är dels en rapport producerad av Sociala resursförvaltningen i Malmö, på uppdrag 

av Malmö stad, och dels en rapport av Socialstyrelsen. Sammantaget kan sägas att underlaget bygger 

på en bredd av olika aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med EU-medborgare i antingen det 

statliga eller ideellt organiserade arbetet. Stadsmissionen bygger på en uttalad kristen värdegrund som 

har som mål att komplettera andra sociala aktörer i samhället och organisationen är politiskt obunden. 

Dock är det viktigt att poängtera att Stadsmissionen erhåller statliga medel för verksamhetens arbete 

och är en av de organisationer som arbetar aktivt med utsatta EU-medborgare Sverige (Stockholms 
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Stadsmission, 2012). På så vis ett viktigt komplement till det material som producerats på uppdrag av 

offentliga verksamheter.   
 

4.3.5 Operationalisering av materialet    

För att kunna tillhandahålla ett empiriskt förankrat svar på frågeställningarna för denna studie krävs 

det att det insamlade materialets operationella indikatorer på det teoretiska ramverket möjliggör ett 

analytiskt verktyg som dels är relevant samt besvarar det som studien ämnar (Esaiasson, 2007). Att ha 

en eller flera indikatorer för ett begrepp möjliggörs att ta fram ett mått som förklarar ett specifikt 

begrepp (Bryman, 2002). Utifrån den deduktiva karaktären för denna studie har operationaliseringen 

av det empiriska materialet utgått från frågeställningarna som är framtagna ur Nancy Frasers teori om 

rättvisa. I analysen av det empiriska materialet har de texter som studeras lästs igenom flertalet gånger 

för att öka möjligheten till en förståelse av helheten. Därefter tolkas meningsbärande enheter och 

centrala budskap i kategorier som sedan länkas ihop i de teman som aktualiserats utifrån teorin 

(Widén, 2009). Genom att definiera Frasers perspektiv på rättvisa har operationella indikatorer tagits 

fram för att belysa hur, genom det teoretiska ramverket, rättvisa kan tolkas i rörlighetsdirektiven, 

likabehandlingsprincipen, svensk lag samt i rapporter som beskriver EU-medborgares situation i 

Sverige (Bryman, 2002). Dessa indikatorer bygger på Frasers antagande att rättvisa måste ses i tre 

dimensioner som bygger på vad rättvisa är, vem som är rättvisesubjekt samt hur rättvisa avgränsas 

utifrån dessa. För att hitta dessa mer övergripande teman har indikatorerna formats utifrån Frasers 

teori om jämlikt deltagande som kan brytas ner i tre underkategorier vilka är erkännande, 

representation och omfördelning. Dessa kategorier användes för att koda materialet för att besvara 

frågeställning ett och två. För att ytterligare belysa hur dessa kategorier kommer till utryck användes 

även underkategorierna aktiva och icke-aktiva EU-medborgare i dessa två frågeställningar. För att 

besvara frågeställning tre har rapporterna istället kodats genom begreppen ojämlik fördelning, 

missaktning och skev representation som alla utgör former av ojämlikt deltagande och är således 

uttryck för brister i omfördelning, erkännande och representation. Resultatet i denna fråga presenteras 

under de tre rubrikerna EU-medborgares situation i Sverige, Möjligheten till arbete eller studier samt 

Hjälpinsatser från offentliga myndigheter och frivilligorganisationer och påtalade behov. Detta då vi 

fann att dessa utgör tre huvudsakliga områden inom vilka vi kunde identifiera faktorer som gick att 

härleda till de valda kategorierna. 

 

4.4 Kritisk metoddiskussion  
Det finns flertalet olika faktorer som påverkar hur samhällsvetenskaplig forskning bedrivs där 

forskares värderingar, valda teorier samt den praktiska hänsynen kan påverka en studies utformning 

samt resultat (Bryman, 2002). Bryman beskriver hur egna värderingar, som ofta bygger på en 

förförståelse av det valda ämnet, oundvikligen har en inverkan på studiens utformning. Detta är något 
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som blir extra tydligt i kvalitativ forskning då forskaren i stor utsträckning är en del av 

forskningsinstrumentet (Bryman, 2002). Genom att vi utfört en kvalitativ innehållsanalys är det vi 

som både väljer ut och bedömer vad som är relevant i den data som används som empiriskt material. 

Genom en förförståelse om social utestängning, då vi båda skrev B-uppsats med social utestängning 

som teoretiskt ramverk, påverkade detta delvis inriktningen för denna studie. Detta bidrog också till 

val av teoretiskt ramverk och i sin tur utformande av syfte och frågeställningar för studien. Vidare är 

vi därmed medvetna om att egna värderingar och förförståelse kan ha påverkat tolkningen av de texter 

som analyserats och således blivit en del av den kunskap som producerats i studien. Genom att tydligt 

redovisa tillvägagångssättet för studien sammantaget med en tydlig perspektivmedvetenhet ämnades 

minska de personliga preferensernas inverkan på studien, eller åtminstone ta upp dem för granskning. 

Vidare kan användandet av en specifik teori i både utformningen av frågeställningarna samt 

tolkningen av data minska vår egen påverkan av det tolkade materialet då vi applicerar en teori i 

genomförandet framför vår egen tolkning av detsamma. Genomgående för studien har det funnits en 

strävan att vara införstådda och kritiskt reflektera kring vårt egna perspektiv för att minska våra egna 

preferensers påverkan (ibid.). 

I studien ”Nya trender och gamla mönster” publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift, görs en 

redogörelse för innehållet och formen på doktorsavhandlingar i socialt arbete från år 1980-2009 

(Dellgran & Höjer, 2011). I resultatet framkommer att 70 % av tillvägagångssätten för studier inom 

det sociala arbetet är analyser på empiri bestående av kvalitativa intervjuer. Vidare framkommer att 

endast 10 % av avhandlingarna behandlar socialpolitiska frågor på ett mer övergripande plan och 

endast 10 % av alla uppsatser som produceras inom det sociala fältet bygger på sekundärdata. Detta 

bidrog till att stärka vår övertygelse om att syftet för denna studie, som är riktat mot ett mer 

strukturellt plan genom analys av EU-lagstiftning och svensk lag, kan tillföra material till det 

kunskapsbehov som kan finnas inom det sociala arbetets mindre utforskade (ibid.). 

 

4.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet handlar om huruvida mätningarna för en studie är korrekt genomförda, en förutsättning för 

hög reliabilitet är att samma resultat för en studie ska uppnås om undersökningen genomfördes igen 

och oberoende av vem som genomför undersökningen. Validitet är ett mått på giltighet, att forskaren 

för en studie faktiskt observerar, identifierar eller mäter det den påstår att den ska mäta. En studie med 

hög validitet har samlat in och tolkat data på ett lämpligt sätt som genererar slutsatser som både 

återger och beskriver den del av verkligheten som studeras. Generaliserbarhet beskriver huruvida en 

studies resultat kan appliceras på andra grupper eller sammanhang än den som varit aktuell för studien 

(Bryman, 2002). Den kvalitativa forskningsmetoden har kritiserats, främst från kvantitativa 

förespråkare, att vara alltför beroende av sammanhanget, för få deltagare, problem att producera 

resultat som är överförbara eller generaliserbara samt att det finns svårigheter gällande reliabilitet och 
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validitet (ibid.). I kvalitativ forskning måste dessa aspekter bedömas på ett annat vis än vid 

kvantitativa studier där exempelvis validitet i en kvalitativ studie handlar om huruvida studien genom 

gjorda beskrivningar, analyser och kategoriseringar kan skapa en tydlig sammanhängande bild av det 

forskade fenomenet för läsaren (Larson, 2005).  

Kvalitativa studier kan bedömas utifrån kriteriet trovärdighet som kan delas in i fyra 

underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera 

som motsvarar intern validitet, extern validitet, reliabilitet och objektivitet (Bryman, 2002). För att 

denna studie ska uppnå en hög tillförlitlighet och trovärdighet krävs att forskningsprocedurerna som 

presenterats är transparenta, det vill säga att de är offentligt tillgängliga. Genom en tydlig beskrivning 

och dokumentering av den kvalitativa forskningsmetoden som ligger till grund för denna studie ämnar 

vi uppfylla detta krav. Vidare är all data för denna studie antingen tillgänglig för allmänheten genom 

att de är offentliga dokument och transkriberingen av den genomförda intervjun kan förmedlas till 

opponenterna om det så önskas (Yin, 2011). Genomgående för denna studie har det funnits en strävan 

att läsaren skall kunna finna förståelse för studiens alla delar samt som helhet. Om en antar att en 

studie har en hög generaliserbarhet då resultatet bygger på ett urval som är representativt för en större 

målpopulation där urvalet eller stickprovet hämtats, vilket föregår en numerisk skattning och kommer 

leda till en statistisk generalisering. Genom detta synsätt att mäta generalisering är generaliserbarheten 

för denna studie låg, då urvalet bygger på ett icke-slumpmässigt urval och är genom sin kvalitativa 

karaktär ute efter en tolkning av en social företeelse i en specifik kontext. Generaliseringar av en 

kvalitativ undersökning kan diskuteras i andra termer där kvaliteten på de teoretiska slutsatser, som 

bygger på studiens kvalitativa data, kan ses som det primära i bedömningen av studiens överförbarhet 

till andra kontexter vilket också kallas extern validitet. Då den studerade kontexten är föränderlig över 

tid blir studiens resultat i det avseendet bundet till den tidpunkt då studien genomfördes. I kvalitativ 

forskning är extern validitet därför problematisk. I denna studie har det dock funnits en strävan att 

genom en tät beskrivning av hur EU:s rörlighetsdirektiv och svensk lag utgör en grund för hur utsatta 

EU-medborgares situation i Sverige ser ut, det vill säga ge en adekvat redogörelse över de detaljer 

som påverkar den specifika kontexten som beskrivs (Bryman, 2002). En tät beskrivning av den 

specifika kontexten möjliggör för studiens granskare att bedöma den externa validiteten.  

Resultatet bygger på en teoretisk förståelse utifrån Nancy Frasers rättviseteori och kan utgöra en 

del av en kunskapsbas för hur rättvisa villkoras i lagtexter för socialt utsatta grupper. Ofta är det 

jurister som analyserar lagtexter och har då ett mer rättsvetenskapligt perspektiv. Denna studie medför 

en annan vinkel på tolkning och analys av lagtexter, genom Nancy Frasers rättviseteori, där det 

sociala arbetet utmaningar blottgörs. Vi finner att studien kan vara en pusselbit i ett större 

samhällsvetenskapligt forskningsområde tillsammans med en juridisk tolkning av lagtexter möjliggörs 

ett bredare perspektiv. Studien kan också skapa en förståelse för komplexiteten i hur lagar och 

direktiv både kan fungera inkluderande och exkluderande när det kommer till social utestängning av 

icke resursstarka personer. I slutkapitlet för denna studie, i diskussionsdelen, förs ett resonemang på 
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en strukturell nivå där rörlighetsdirektivet och likabehandlingsprincipen ligger till grund för 

diskussionen. Detta kan ses som en generalisering till ett större strukturellt perspektiv utifrån det 

studerade materialet där teorin haft en betydande roll (Bryman, 2002).     

Den interna reliabiliteten för studien är hög då vi haft en gemensam förståelse för tolkningen av 

resultatet med hjälp av den valda teorin och utformade kategorier (Bryman, 2002). En studies externa 

reliabilitet avgörs av i vilken utsträckning genomförandet av studien kan upprepas med samma 

resultat. Då vi gjort en kvalitativ innehållsanalys är det vi som valt ut och analyserat det tolkade 

materialet, därmed är det tänkbart att ett annat resultat skulle kunna uppnås om studien genomförts av 

någon annan. Dock gör valet av en deduktiv ansats, där resultatet tolkats utifrån en noga redogjord 

teori med tydliga underkategorier och teman, att studiens externa reliabilitet ökar. I kvalitativ 

forskning kan en studies externa reliabilitet också likställas med så kallad pålitlighet. En studies 

pålitlighet är hög om det i studien tydligt går att utläsa en redogörelse för tillvägagångssättet av alla 

faser i forskningsprocessen, vilket har varit vägledande för utformningen av denna studie (ibid.). 

Vidare är möjligheten till fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning svår då 

forskaren själv har en primär roll i tolkning och analys. Detta medför, sammantaget med det 

hermeneutiska förhållningssättet, att det ställs krav på forskaren att hålla sig så objektiv som möjligt 

till det tolkade materialet då texten ska tolkas utifrån avsändarens perspektiv snarare än utifrån 

forskarens syften. Det har därför funnits en ambition om att genom perspektivmedvetenhet inte 

medvetet låta förförståelse och egna värderingar påverka studiens resultat (ibid.). Detta stärker 

möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat till följd av vår egen objektivitet.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Lag (2003:460) om etikprövning ska forskning som rör enskilda människor omfattas av skydd 

och respekt för människovärdet. Då denna studie faller inom ramen för högskoleutbildning krävs 

ingen etikprövning i enlighet med § 2, första stycket, Lag (2003:460). Dessutom utgörs studiens 

empiri av sekundärdata bestående av offentliga dokument, där enskilda personuppgifter inte 

utelämnas. Vilket också gör lagen om etikprövningen inte är aktuell för denna studie. 

Forskningsetik kan delas upp i tre olika nivåer; primär nivå som avser den moraliska halten i 

forskningen, sekundär nivå som fokuserar på om den önskvärda moraliska halten upprätthålls i 

forskningen och slutligen metanivå som möjliggör att studera de två andra nivåerna empiriskt eller 

normativt (Forsman, 1997). De forskningsetiska överväganden som görs inför en studie bör således 

alltid stå i relation till studiens kunskaps- och forskningsintresse. Det innebär att det alltid måste ske 

en avvägning mellan allmänintresset i den kunskap studien kommer förmedla och integritetsskyddet 

gentemot de individer som eventuellt deltar i studien för att nå denna kunskap. God forskning uppnås 

genom balans mellan forskningskravet kontra individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det är 
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väsentligt att forskare känner till de etiska principer och riktlinjer som är aktuella för att kunna göra 

riktiga och berättigade beslut i en undersökning (Bryman, 2002).   

Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra generella huvudkrav vilka är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2002). Informationskravet innebär dels 

att respondenterna ska informeras om studiens syfte och upplägg, men också att deltagandet är 

frivilligt och således att det alltid finns en möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning själva bestämmer om sin medverkan. 

Gäller det personer som är minderåriga är det vårdnadshavarens uppgift att godkänna dennes 

medverkan. Konfidentialitetskravet berör de uppgifter som samlas in inför och under en studie och 

innebär en försäkran om anonymitet för alla deltagare. Uppgifter om de personer som deltar i studien 

ska enbart finns tillgängliga för forskaren själv. Nyttjandekravet i sin tur handlar om att de uppgifter 

som samlats in enbart får användas till det som studien ämnar och som informerats till respondenterna 

(ibid.). 

Då denna studies empiriska material bygger på lagtext och andra offentliga dokument är vi inte 

direkt berörda av ovanstående krav i relation till några respondenter. Däremot återfinns aspekter i 

dessa krav som är relevanta att beakta för denna studie. Dels aktualiseras nyttjandekravet, 

samtyckeskravet samt informationskravet i den expertintervju vi genomförde i syfte att få ökad 

kunskap om aktuellt rättsläge. Detta genom att vi informerade respondenterna om studiens syfte, att 

deltagandet skedde på frivillig basis och att de hade rätt att avbryta medverkan om de så önskar. 

Vidare kommer vi tillförsäkra att den informationen som framkommer endast kommer användas inom 

ramen för denna studie och som framgått i kommunikation med de medverkande. Intervjun varade i 

en timme och bandades på två mobiltelefoner, efter godkännande av de två respondenterna.    
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5. Analys av insamlad empiri 
I följande avsnitt analyseras EU:s rörlighetsdirektiv och likabehandlingsprincipen samt de paragrafer i 

svensk lag, sammanställda i tre dokument, som aktualiseras i relation till EU-medborgare som 

befinner sig i Sverige. Vidare analyseras fyra rapporter som beskriver utsatta EU-medborgares 

situation i Sverige. Analysen görs utifrån de övergripande temana om rättvisans vad, vem och hur 

utifrån Nancy Frasers rättviseteori för att besvara frågeställningarna i denna studie. Varje tema 

kommer sedan analyseras med hjälp av adekvata underkategorier för att ge struktur och möjliggöra 

tolkning av dokumenten utifrån den valda teorin.  

  

5.1 Rättvisans vad och vem enligt EU:s rörlighetsdirektiv och fördrag 
I detta avsnitt analyseras EU:s rörlighetsdirektiv samt de artiklar i EU- och EUF-fördraget som 

beskriver EU:s princip om fri rörlighet för personer och likabehandlingsprincipen för att besvara 

frågan om vad jämlikt deltagande innebär i relation till EU:s fria rörlighet och vem som är 

rättvisesubjekt. De artiklar som berörs är artikel 2 och 3 i EU-fördraget samt artikel 10, 18, 20, 21 och 

22 i EUF-fördraget. Denna fråga analyseras med utgångspunkt i vad Nancy Fraser kallar för rättvisans 

vad som syftar till vilka argument som ges för rättvisa samt rättvisans vem, det vill säga vem som är 

rättvisesubjekt. Fraser menar att grundpremisserna för rättvisa kan delas upp i tre dimensioner som 

tillsammans kan härledas till principen om jämlikt deltagande. Dessa dimensioner är omfördelning om 

fördelningen av ekonomiska resurser, erkännande om socialt och kulturellt deltagande och 

representation om politiskt deltagande vilka utgör underkategorier för att besvara frågan om vad 

rättvisa är enligt rörlighetsdirektivet (Fraser, 2011). För att senare besvara frågan om vem som 

omfattas av rättvisa enligt dessa dimensioner kodas materialet genom underkategorierna aktiva och 

icke-aktiva EU-medborgare. Anledningen till att vi valt att koda materialet utifrån dessa kategorier är 

för att synliggöra hur rättvisans vad inte går att se utan att också beskriva dess premisser, det vill säga 

vilka givna förutsättningar som ska uppfyllas för att omfattas av den. Först följer ett förtydligande av 

de artiklar i EU:s övergripande bestämmelser om den fria rörligheten och principen om 

likabehandling, därefter följer en mer djupgående analys av Europaparlamentets och Rådets 

rörlighetsdirektiv som ligger till grund för hur den fria rörligheten ska praktiseras inom unionen 

medlemsstater. 

  

5.1.1 Den fria rörligheten och likabehandlingsprincipen enligt EU-fördraget och EUF-fördraget 

Artikel 3 i EU-fördraget, om EU:s allmänna bestämmelser, beskriver den fria rörligheten inom 

unionen på en övergripande nivå och unionens ansvar och syften gentemot unionens medborgare: 
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1. Unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd. 
  

2. Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, 
där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende 
kontroller vid yttre gränser /.../. 

  
3. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som 
bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg. 

  
Den ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Den ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan 
medlemsstaterna. Den ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för 
att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. 

  
4. /.../ 
5. /.../ 
6. /.../ (Artikel 3, EU-fördraget, f.d. artikel 2 FEU). 

  

Den första punkten är övergripande och tydliggör unionens ursprungliga mål och syfte, nämligen att 

verka för och skydda fred, unionens värden och välfärd inom unionen. Unionens värden är: “/.../ 

respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 

mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter /.../” (Artikel 2, EU-

fördraget). EU:s mål att verka för att dessa värden uppfylls kan ses som principer som går att härleda 

till erkännande och representation, vilka utgör två dimensioner av rättvisans vad (Fraser, 2011). 

Frihet, demokrati och rättstatsprincipen utgör alla tre viktiga aspekter för representation för EU-

medborgare det vill säga möjligheten till politiskt deltagande för unionens medborgare inom EU. De 

resterande värdena går i sin tur att förstå som erkännande då det befäster social och kulturell jämlikhet 

och mångfald. Vidare gör artikel 2 i EU-fördraget gällande att “Dessa värden ska vara gemensamma 

för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, 

rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män” (ibid.). Detta tydliggör 

hur dessa principer ska genomsyra varje medlemsstats politiska och sociala strukturer, vilket visar att 

det som skrivs i punkt 1, artikel 3, även gäller medlemsstaternas åtagande att uppfylla dessa principer 

om jämlikt erkännande och representation.  

Punkt två utgår från vad unionen ska erbjuda sina medborgare. Här manifesteras frihet, säkerhet 

och rättvisa för alla medborgare inom unionen vilket utgör grunden för den fria rörligheten. Med inre 

gräns avses EU:s medlemsstaters gemensamma territorium. Det innebär att “Oavsett nationalitet får 

alla personer passera de inre gränserna vid vilket gränsövergångsställe som helst, utan att någon in- 

och utresekontroll genomförs” (Förordning (EG) nr.562/2006). EU:s yttre gräns avser alla de 

landgränser som inte kan räknas som inre gräns, med andra ord de gränser som aktualiseras i relation 

till tredjelandsländer (ibid.). Punkt två beskriver unionens idé om ett öppet Europa vilket underlättar 

resandet inom unionens gränser samtidigt som vikt läggs vid att upprätthålla och bevaka de yttre 
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gränserna. Den tredje punkten tydliggör unionens ansvar att skydda var och en som befinner sig inom 

unionens gränser samt garantera social rättvisa och ekonomisk sammanhållning mellan unionens 

medlemsstater. EU grundar sig vidare i en idé om ett fredligt Europa samt en ekonomisk union som 

främjar en konkurrenskraftig och sammanhållen europeisk marknad där full sysselsättning och sociala 

framsteg eftersträvas, vilket också framkommer i denna punkt. Social och ekonomisk sammanhållning 

i relation till ett starkt marknadsekonomiskt system kan förstås som principer för hur fördelningen av 

ekonomiska resurser ska fungera inom unionen mellan både medlemsstater och unionsmedborgare, 

det vill säga genom arbete och konsumtion eftersträvas ekonomisk jämlikhet. Detta utgör således en 

del i vad som kan förstås som omfördelning enligt Frasers rättviseteori (Fraser, 2011). I artikeln 

beskrivs de övergripande rättigheterna som unionen ålägger sig att företa för dess medborgare i 

relation till den fria rörligheten. Artikeln beskriver inte medborgarnas skyldigheter att erhålla dessa 

vilket således inkluderar alla unionsmedborgare som därmed blir rättvisesubjekt (ibid.). 

Artikel 20 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beskriver övergripande rätten till 

unionsmedborgarskap och rätten till fri rörlighet: 

 

1. Ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje person som är medborgare i en medlemsstat 
ska vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det 
nationella medborgarskapet. 
 
2. Unionsmedborgarna ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i fördragen. De ska 
bland annat ha 
a) rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, 
b) rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet samt vid kommunala val i den 
medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten, 
c) /.../ 
d) rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till Europeiska 
ombudsmannen samt rätt att vända sig till unionens institutioner och rådgivande organ på något 
av fördragens språk och få svar på samma språk. 
  
Dessa rättigheter ska utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och 
genom de åtgärder som beslutats med tillämpning av dessa (Artikel 20 EUF-fördraget (f.d. 
artikel 17 FEG). 
  

Den första punkten deklarerar unionsmedborgarskapet och dess betydelse för medborgare inom 

EU:s medlemsländer samt att det bör ses som ett komplement till det nationella 

medborgarskapet. Således är alla människor som har innehar ett medborgarskap i ett 

medlemsland innehavare av dels ett nationellt medborgarskap samt ett unionsmedborgarskap. 

Det nationella medborgarskapet är kopplat till rättigheter och skyldigheter som beskrivs i 

respektive lands lagar och föreskrifter samt genom de direktiv som aktualiseras i ett land till 

följd av ett EU-medlemsskap. Punkt två beskriver vilka rättigheter som ska garanteras alla 

unionsmedborgare, nämligen rätten till fri rörlighet samt i vilken utsträckning du har rätt att 

delta och påverka den politiska struktur du befinner dig i. När en unionsmedborgare nyttjar 
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rätten till fri rörlighet och således befinner sig i ett annat medlemsland ska de inneha de 

rättigheter som aktualiseras i och med punkt 2b, nämligen att delta i kommunala val samt i val 

till Europaparlamentet. Vidare innehar varje unionsmedborgare rätten att yrka till unionens 

institutioner och få vägledning på ”något av fördragens språk”, vilket innefattar alla officiella 

språk inom unionen. I dessa punkter återfinns rättigheter som kan härledas till vad Nancy Fraser 

kallar för representation, nämligen möjligheten att påverka det system du befinner dig i (Fraser, 

2011). Rätten att kunna göra detta på önskat språk inom unionens ramar tyder också på 

kulturellt erkännande och utgör en icke-diskriminerande grund (ibid.). Artikeln avslutar med att 

tydliggöra att dessa rättigheter ska tillämpas i alla fall om inte annat skrivs enligt begränsningar 

som fastställts i fördragen, begränsningar som senare framkommer i rörlighetsdirektivet.   

      Artikel 10 och 18 i EUF-fördraget beskriver principen om icke-diskriminering och rätten till 

likabehandling när en unionsmedborgare nyttjar den fria rörligheten, dessa gör gällande: 

 
Vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen söka bekämpa 
all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (Artikel 10, EUF-fördraget). 
 
Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild 
bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. 
Europaparlamentet och rådet kan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta 
bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering (Artikel 18, EUF-fördraget). 
 

Som framkommer av artikel 10 i EUF-fördraget ska principen om icke-diskriminering, 

preciserat i ett antal diskrimineringsgrunder, genomsyra all verksamhet och politik inom 

unionen. Genom artikel 18 förtydligas principen om icke-diskriminering i relation till 

nationalitet, vilken aktualiseras för personer som reser inom den fria rörligheten. Den rättvisa 

som specifikt manifesteras i artikel 18 handlar alltså om rätten till likabehandling för EU-

medborgare som befinner sig i ett annat medlemsland oavsett nationalitet. Om artikel 10 är 

generell i fråga om vem, det vill säga att den inte avgränsar sig till någon specifik grupp, är 

artikel 18 alltså specifikt utformad för EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten. Dessa 

två artiklar beskriver sammantaget alla unionsmedborgares rätt till socialt och kulturellt 

erkännande (Fraser, 2011). 

  

5.1.2 EU:s rörlighetsdirektiv 

I Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/38/EG, om unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, beskrivs 

inledningsvis den fria rörligheten för personer som en av de grundläggande friheterna för den inre 

marknaden och ska gälla alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Genomgående går det 



 44 
 

att utläsa hur skälen i direktivet riktas till alla unionsmedborgare såsom: 

 
(1) Unionsmedborgarskapet ger varje unionsmedborgare en primär, individuell rätt att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium /.../. 

 
(9) Unionsmedborgare skall ha rätt att uppehålla sig på en annan medlemsstats territorium i 
högst tre månader utan några andra villkor eller formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt 
identitetskort eller pass. 

  
(11) Unionsmedborgarnas grundläggande och personliga rätt att uppehålla i sig i en annan 
medlemsstat följer direkt av fördraget och är inte beroende av att ett uppehållstillstånd utfärdas. 

  
(20) /.../alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som med stöd av detta direktiv 
uppehåller sig i en medlemsstat av den medlemsstaten bör behandlas på samma sätt som dess 
medborgare inom områden som omfattas av fördraget /.../. 

  
(31) /.../ I enlighet med stadgans förbud mot diskriminering bör medlemsstaterna genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv, utan diskriminering mellan förmånstagarna till detta direktiv, på 
sådana grunder såsom kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
 

  
Rättvisans vad i dessa meningsbärande enheter är avgränsade till alla unionsmedborgare, när 

den fria rörligheten nyttjas vilka därmed kan tolkas som rättvisesubjekt (Fraser, 2011). Detta 

visar att den fria rörligheten i explicita termer inte utesluter någon så länge ovanstående 

premisser är uppfyllda, det vill säga att du är medborgare inom något av EU:s medlemsländer 

och innehar giltig id-handling. Vidare innebär detta också att rättvisans vad är direkt förbunden 

med resandet i sig och gör sig således gällande först när en reser inom de inre gränserna. Detta 

sammantaget medför att alla medborgare i unionssamarbetet ska omfattas av de rättigheter som 

manifesteras i direktivet i det värdland som aktualiseras när de nyttjar sin rätt till fri rörlighet, 

det vill säga rätten till uppehälle, likabehandling, icke-diskriminering och icke-registrering de 

första 3 månaderna. Utifrån detta går att tolka att rättvisesubjektets ekonomiska status är 

ovidkommande. I det första skälet som ges för rätten till fri rörlighet går det dock att läsa att 

denna rätt ges “med förbehåll för de begränsningar och villkor som fastställs i fördraget och 

genom de åtgärder som antas för att genomföra detta” (2004/38/EG). Detta visar sig ganska 

snart i form av villkor som uppställs för att omfattas av den likabehandling som manifesteras i 

direktivet där skillnad görs mellan ekonomiskt aktiva, i form av arbetstagare eller 

unionsmedborgare med egna resurser, och icke-aktiva EU-medborgare. Detta går exempelvis att 

utläsa i följande skäl: 

 
(7) Varje unionsmedborgare skall ha rätt att uppehålla sig inom en annan medlemsstats 
territorium under längre tid än tre månader om den berörda personen är anställd eller 
egenföretagare i det mottagande medlemsstaten /.../ har tillräckliga tillgångar för att inte bli en 
belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under vistelsen, samt har 
en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten /.../. 
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(10) Personer som utövar sin rätt till fri rörlighet bör emellertid inte bli en orimlig belastning för 
den mottagande medlemsstatens biståndssystem /.../.  

  
(16) Så länge de personer som omfattas av rätten till bosättning inte utgör en orimlig börda för 
den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem bör de inte utvisas /.../ Under inga 
omständigheter får arbetstagare, egenföretagare eller arbetssökande enligt domstolens definition 
bli föremål för utvisning, utom av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet. 

  
(19) Vissa särskilda förmåner för unionsmedborgare som är arbetstagare eller egenföretagare och 
deras familjemedlemmar, vilka kan möjliggöra för dem att erhålla en permanent uppehållsrätt 
innan de har varit bosatta i fem år i den mottagande medlemsstaten /.../. 

 

I detta skede är det av vikt att poängtera att inga villkor ges för rätten att nyttja den fria 

rörligheten förutom innehavande av id-handling, men däremot för att omfattas av 

likabehandling samt möjligheten att uppehålla sig i ett medlemslands territorium, vilket kan ses 

som rättvisans vad (Fraser, 2011). Möjligheten att omfattas av rättvisans vad ser olika ut 

beroende på om en EU-medborgare uppfyller de premisser som fastställs för att räknas som 

rättvisesubjekt i direktivets underlag. Det går exempelvis att se hur rättvisan utökas till rätten att 

uppehålla sig inom ett värdlands gränser i mer än tre månader samt att inte bli utvisad, men 

rättvisesubjektet begränsas här till ekonomiskt aktiva (2004/38/EG). Genom avgränsningar i 

vilka som räknas som rättvisesubjekt blir tillgången till rättvisans vad begränsad för olika EU-

medborgare. Som aktiv EU-medborgare, det vill säga personer som är arbetstagare eller innehar 

egna ekonomiska resurser, får du under inga omständigheter bli utvisad så länge det inte är en 

risk för allmän ordning och säkerhet (ibid.). Detta är för aktiva EU-medborgare det enda 

villkoret för att inte räknas som rättvisesubjekt enligt rättvisans vad. Som icke-aktiv EU-

medborgare fastställs det å andra sidan att du inte får vara en orimlig belastning för värdlandets 

biståndssystem (ibid.). Vad som menas med orimlig belastning för det mottagande landets 

biståndssystem är godtyckligt formulerat och det finns inget bestämt belopp för vad som räknas 

som orimligt, vilket ger länderna en stor självbestämmande i tolkning och genomförande av 

detta skäl i direktivet. När det kommer till aktiva EU-medborgare understryks det dessutom att 

denna grupp inte under några omständigheter får bli föremål för utvisning och omfattas därmed 

inte av vad som skrivs om att inte utgöra en orimlig belastning. Att som unionsmedborgare 

omfattas av värdlandets biståndssystem kan härledas till omfördelning av ekonomiska resurser 

även om det sedan framgår att tillgången till detta system ser olika ut beroende på 

unionsmedborgarens status, det vill säga om de är aktiva eller icke-aktiva (Fraser, 2011). 

Sammanfattningsvis kan sägas att rättvisans vad utifrån vad som bestämts i rörlighetsdirektivet i 

teorin omfattar alla EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten. Däremot fyller de 

premisser som ställs upp för att omfattas av rättvisans vad en avgränsande funktion i förhållande 

till rättvisans vem när det kommer till rätten till likabehandling.  
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5.2 Rättvisans vem rörlighetsdirektivet i en svensk kontext 
Under denna rubrik analyseras studiens andra frågeställning om rättvisans vem, det vill säga 

vem som kan betraktas som rättvisesubjekt och således omfattas av rättvisans vad som 

manifesteras enligt EU:s rörlighetsdirektiv och likabehandlingsprincip i Sverige. Analysen utgår 

därmed från resultatet av föregående fråga om rättvisans vad och vem enligt EU:s 

rörlighetsdirektiv, vidare ämnas undersöka dess betydelse i en svensk kontext och mer specifikt 

dess betydelse för EU-medborgares möjlighet till insatser som beviljas av socialtjänst. Med 

hjälp av underkategorierna aktiva EU-medborgare och icke-aktiva EU-medborgare har vi kodat 

materialet för att blottgöra likheter och skillnader i möjligheten till likabehandling. De 

dokument som analyseras är Socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU, 2005:34) som 

utreder hur begränsningar kan göras för rätten till ekonomiskt bistånd för EU-medborgare i 

Sverige, Socialstyrelsens vägledningsdokument Rätten till socialt bistånd för medborgare inom 

EU/EES-området - en vägledning (Socialstyrelsen, 2014) som innefattar aktuella lagparagrafer 

som aktualiseras i bedömning av insatser för EU-medborgare samt Sveriges Kommuner och 

Landstings sammanställning av rättsläget i Några juridiska frågor gällande utsatta EU-

medborgare (SKL, 2014). 

 

5.2.1 Rätten till likabehandling och socialt bistånd i Sverige 

EU:s rörlighetsdirektiv 2004/38/EG har införts i svensk rätt genom bestämmelser i 

Utlänningslagen (2005:716), UtlL, och Utlänningsförordningen (2006:97), UtlF. EU-rättens 

princip om likabehandling för personer som reser genom den fria rörligheten manifesteras också 

däri. Principen om likabehandling i EU-rätten gör gällande att EU-medborgare som bedöms ha 

uppehållsrätt har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner på samma villkor som 

svenska medborgare (Socialstyrelsen, 2014). Uppehållsrätten grundas i EU:s rörlighetsdirektiv, 

som går att utläsa i tidigare avsnitt, nämligen att varje unionsmedborgare har rätt att uppehålla 

sig inom ett annat medlemslands territorium i upp till tre månader utan vidare villkor än en 

giltig id-handling (2004/38/EG). Vem som omfattas av uppehållsrätten tydliggörs i följande 

kriterier i 3 a kap. 3 § utlänningslagen (UtlL, 2006:219): 

  

En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon 
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om 
detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande 
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande 
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige (UtlL, 2006:219). 
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Enligt dessa kriterier blottgörs återigen, som framkommit i föregående frågeställning, en skiljelinje 

mellan ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva medborgare. EU-medborgare som uppfyller 

kraven i punkt 1 och 2 kan räknas till den förstnämnda kategorin medan punkt 3 och 4 utgörs av 

gruppen icke-aktiva. Till punkt 4 räknas också “/.../personer som sökt sig till Sverige utan att ha 

realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och som måste tigga för 

att klara sin försörjning” (Socialstyrelsen, 2014, s. 18). För ekonomiskt aktiva har 

likabehandlingsprincipen, det vill säga rättvisans vad, en framskjuten position då uppehållsrätten 

stipulerar att det inte ska föreligga någon åtskillnad mellan svenska medborgares rätt till bistånd som 

för aktiva EU-medborgare (SOU, 2005:34). För icke-aktiva EU-medborgare har 

likabehandlingsprincipen inte samma framträdande position då deras rätt till vistelse i Sverige följer 

av vissa krav, då de måste ha egna resurser för att klara sin försörjning, något som inte krävs av 

gruppen aktiva EU-medborgare (SKL, 2014). Vem som är rättvisesubjekt i fråga om likabehandling i 

Sverige blir således den som uppfyller premisserna för uppehållsrätten.  

Rätten till socialt bistånd under de tre första månaderna av vistelsen i Sverige skiljer sig också åt 

för olika personkategorier. Enligt 8 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) kan en EU-medborgare 

avvisas från Sverige under de tre första månaderna om den utgör en orimlig belastning för 

biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. Dock får inte en biståndsansökan per automatik leda till en 

avvisning enligt skäl 16 i rådets direktiv (2004/38/EG). När det gäller ekonomiskt aktiva EU-

medborgare fastställs däremot att inga undantag får göras från likabehandling som värdlandets 

medborgare när det gäller sociala förmåner, denna rätt aktualiseras direkt vid en förflyttning till annat 

medlemsland (SOU, 2005:34). Uppehållsrättens kriterier utgör således en grundläggande avgränsning 

för att helt och hållet omfattas av rättvisans vad, det vill säga rätten till likabehandling och mer 

specifikt rätten till socialt stöd, då den gör skillnad på en persons ekonomiska status. 

För att vidare analysera hur likabehandling enligt EU:s rörlighetsdirektiv kommer till uttryck för 

EU-medborgares rätt till insatser av svensk socialtjänst berörs i första hand aktuella paragrafer i 

socialtjänstlagen. Socialtjänsten är en ramlagstiftning och i den går inte att utläsa några uttryckliga 

avgränsningar i form av att personer som söker bistånd måste ha en bosättning i Sverige eller befinna 

sig här på laglig grund (SOU, 2005:34). Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen, (2001:453) omfattas alla 

personer som vistas i Sverige av bestämmelserna om kommunernas yttersta ansvar för stöd och hjälp. 

Detta aktualiserar rätten för alla personer som vistas i en kommun att i den kommunen ansöka om 

ekonomiskt eller annat bistånd om dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt enligt bestämmelser i 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen, (2001:453). Detta medför att alla EU-medborgare som vistas i Sverige är 

rättvisesubjekt när det kommer till rätten att ansöka om bistånd när egna resurser inte är tillräckliga. 

Utifrån detta bör även de EU-medborgare som står “utan realistiska möjligheter att göra sig gällande 

på den svenska arbetsmarknaden och som måste tigga för att klara sin försörjning” omfattas av denna 

paragraf och således rätten till omfördelning av ekonomiska resurser i Sverige på samma villkor som 

svenska medborgare. Utifrån regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) går det dock att utläsa att 
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vistelsekommunen endast har ansvar för akuta insatser, så kallad nöd, när det kommer till utländska 

medborgare. Denna praxis står i överensstämmelse med 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2011:328) om 

icke-kommuntillhörande personers rätt till enbart akut bistånd. I praktiken gäller detta enbart för icke-

aktiva EU-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt enligt de kriterier som krävs enligt 3 a kap. 3 

§ utlänningslagen (2006:219) och således bedöms sakna egentlig hemvist i Sverige (Socialstyrelsen, 

2014). Om en EU-medborgare däremot uppfyller kriterierna för uppehållsrätt och innehar en bostad i 

den kommun den befinner sig i omfattas denna av likabehandling och rätt till bistånd på samma sätt 

som svenska medborgare. Sammanfattningsvis visar detta att vad som skrivs om undantag på krav om 

bosättning eller vistelse på laglig grund i praktiken inte gör sig gällande för icke-aktiva EU-

medborgare. Följaktligen begränsar detta icke-aktiva EU-medborgares möjlighet till jämlikt 

deltagande till följd av ojämlik fördelning av resurser då de endast ges rätt till akut bistånd (Fraser, 

2011). 

Likabehandlingsprincipen innebär också att samma krav kan ställas på biståndssökande EU-

medborgare som på svenska medborgare vad gäller att vara arbetssökande eller på annat sätt efter 

bästa förmåga bidra till sin egen försörjning enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2013). Rätten till 

socialt bistånd, det vill säga rättvisans vad i denna mening, kommer därmed med vissa villkor. Detta 

innebär också att rättvisans vem begränsas utifrån förmågan att tillgå egna resurser, vilket gäller såväl 

svenska medborgare som EU-medborgare. Skillnaden som däremot görs mellan svenska medborgare 

och EU-medborgare går att se i bedömningen om vem som innehar en rimlig chans till arbete, där 

gruppen icke-aktiva EU-medborgare som saknar egna resurser inte bedöms ha en realistisk chans till 

arbete och således inte omfattas av rätten till socialt bistånd på samma sätt som aktiva EU-medborgare 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 8). Liknande bedömning görs inte för svenska medborgare eller aktiva EU-

medborgare som blivit ofrivilligt arbetslösa enligt 3 kap. 5a § 3 st., utlänningslagen (2005:716) och 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Även om krav ställs på att efter egen förmåga bidra till egen 

försörjning, exempelvis genom att vara inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete 

(Socialstyrelsen, 2014).      

Sammanfattningsvis går att påvisa tydliga skillnader mellan aktiva- och icke-aktiva EU-

medborgare i möjlighet till likabehandling. Rättvisans vad kan här ses som rätten till socialt bistånd på 

lika villkor som svenska medborgare. Det går att betrakta uppehållsrättens kriterier som avgränsande i 

fråga om vem som ska omfattas av rättvisans vad, det vill säga vem som är rättvisesubjekt. 

Möjligheten att omfattas av rättvisans vad är starkare för aktiva EU-medborgare då de har uppfyllt de 

kriterier som krävs för likabehandling och blir genom detta rättvisesubjekt medan icke-aktiva EU-

medborgare inte omfattas av rättvisans vad, även om de har rätt till akut bistånd. 
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5.3 Rättvisans avgränsningar 
I detta avsnitt analyseras frågeställning tre utifrån resultatet av frågeställning ett och två som berör 

rättvisans vad och vem. Genom att sammanföra tidigare resultat med rättvisans hur, undersöks frågan 

hur EU-medborgares möjlighet till jämlikt deltagande yttrar sig i Sverige. I de två tidigare 

frågeställningarna analyserades lagtext på europeisk- och svensk nivå för att synliggöra vad rättvisa är 

för EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten samt vem som kan räknas som rättvisesubjekt. Av 

dessa analyser framkom att rättvisans vad på ett övergripande plan kännetecknas av likabehandling 

som värdlandets medborgare och mer specifikt rätten till socialt bistånd i Sverige. Analysen visade 

också att vem som kan räknas som rättvisesubjekt skiljer sig åt beroende på ekonomisk status där en 

skillnad görs mellan aktiva och icke-aktiva EU-medborgare för möjligheten till likabehandling. 

Utifrån detta följer här ett avsnitt med en analys av fyra rapporter om EU-medborgares situation i 

Sverige genomförda mellan år 2012-2014. I detta avsnitt läggs fokus på hur avgränsningarna av 

rättvisans vad och vem påverkar EU-medborgares möjlighet till jämlikt deltagande för att synliggöra 

vilka konsekvenser som följer av dessa avgränsningar. 

Analysen görs med hjälp av underkategorierna missaktning, ojämlik fördelning och skev 

representation vilket är olika uttryck för felavgränsningar i rättvisans vad och vem. Tillsammans 

utgör dessa felavgränsningar faktorer som vidare kan leda till ojämlikt deltagande och social 

utestängning enligt Nancy Frasers rättviseteori (Fraser, 2011). De rapporter som ligger till grund för 

analysen i detta avsnitt är Hemlöshet - bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd 

i Sverige (Socialstyrelsen, 2013), Hemlös 2012 - Stockholms stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. 

Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige (Stockholms stadsmission, 2012), Socialt 

utsatta EU-medborgare i Malmö - deras situation och behov (Sociala Resursförvaltningen, 2014) 

samt Det nya Europa - en rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission (Göteborgs Stadsmission, 

2014). Dessa rapporter har kodats enligt ovanstående underkategorier och presenteras under 

rubrikerna: EU-medborgares situation i Sverige, Möjligheten till arbete eller studier samt 

Hjälpinsatser från offentliga myndigheter och frivilligorganisationer och påtalade behov. 

 

5.3.1 EU-medborgares situation i Sverige 

Socialt utsatta EU-medborgare är en heterogen grupp, bestående av män, kvinnor och barn från olika 

medlemsländer i EU, med olika förutsättningar och behov, och utgörs många gånger av personer som 

flyr diskriminering och fattigdom i hemlandet (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige beskrivs denna grupp 

stå inför svårigheter gentemot allmänhetens attityder och risken för att utsättas för hatbrott är påtaglig. 

Trots dessa svårigheter är det många EU-medborgare som väljer att stanna i Sverige då de beskriver 

hur de i hemlandet inte ser några utsikter för framtiden och att tillvaron i Sverige ändå är bättre (ibid.). 

Diskriminering och hatbrott till följd av nationalitet och social bakgrund kan ses som tydliga exempel 

på missaktning där utsatta EU-medborgare följaktligen begränsas i sin möjlighet till jämlikt 
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deltagande då de betraktas som annorlunda gentemot värdlandets medborgare (Fraser, 2011). I de 

intervjuer som genomförts för Sociala Resursförvaltningens rapport uppger alla respondenter att de 

kommit till Sverige för de inte kan försörja sig i hemlandet. En kvinna beskriver “Vi kom hit med 

hopp om att kunna stå på egna ben. I Rumänien kan man dö av hunger utan att någon frågar” (Sociala 

Resursförvaltningen, 2014, s. 5). I Stockholms Stadsmission framkommer en liknande beskrivning av 

situationen: 

 
Det här är en utveckling som riskerar att förvärras om man från politiskt håll inte agerar. När 
människor från andra delar av Europa söker sig till Sverige och i stället för öppenhet möts av höga 
barriärer till både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är det inte självklart att de väljer att åka 
tillbaka till sina ursprungsländer. För stora grupper är det av olika skäl inget alternativ att återvända. 
Om inget görs för att förbättra mottagandet finns en påtaglig risk att ett parallellsamha ̈lle växer fram i 
Sverige där fattigdom och utanförskap cementeras (Stockholms Stadsmission, 2012, s. 9).  

 

Citatet visar på riskerna för social utestängning för utsatta EU-medborgare i Sverige, vilket Nancy 

Fraser beskriver som en konsekvens av ojämlikt deltagande till följd av felavgränsningar i rättvisans 

vad och vem (Fraser, 2011). När rättvisan i praktiken avgränsas så att alla inte ges möjlighet att delta 

på lika villkor blir principen om likabehandling och lika rättigheter implicit inte längre giltig för alla 

som nyttjar den fria rörligheten. Göteborgs Stadsmission uppger på liknande sätt att ekonomisk och 

social utsatthet leder till att EU-medborgare många gånger hamnar utanför samhället (Göteborgs 

Stadsmission, 2014). Genom utestängning från samhällets ekonomiska, kulturella och politiska 

strukturer begränsas möjligheten att åberopa sina grundläggande rättigheter och få dem tillgodosedda.   

Socialt utsatta EU-medborgares situation i Sverige skiljer sig ofta från andra grupper som befinner 

sig i hemlöshet, där missbruk och psykisk ohälsa sällan är ett problem bland utsatta EU-medborgare 

(Socialstyrelsen, 2013; Stockholms Stadsmission, 2012). De tillfrågade verksamheterna i 

Socialstyrelsens rapport vittnar om att utsatta EU-medborgare många gånger lever under 

misärliknande förhållanden där flera verksamma aktörer uttrycker stark oro för att denna grupp ska 

utveckla både ett missbruk och en psykisk ohälsa då deras levnadssituation i Sverige är kritisk 

(Socialstyrelsen, 2014). Socialt utsatta EU-medborgares livssituation innebär också ökade risker för 

sjukdomar till följd av bristande tillgång till vatten, mat, sanitära förhållanden och boplats. Denna 

livssituation kan också innebära en stress som i förlängning påverkar personens psykiska hälsa 

(Sociala Resursförvaltningen, 2014). Vidare redogör respondenterna inom de tillfrågade 

verksamheterna att de upplever att det är vanligare med ett utbrett missbruk hos de hemlösa EU-

medborgarna som befunnit sig i Sverige under en längre tid. Rapporten visar också att många hemlösa 

EU-medborgare beskriver en stor hopplöshet som går att härleda till deras nuvarande livssituation i 

Sverige samt till hur deras situation såg ut i hemlandet (ibid.). I Stockholms Stadsmission rapport 

framförs: 
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/.../ nu är dags fo ̈r oss att ta ställning för ett öppet samhälle där människor från hela världen kan växa 
och utvecklas. Den ökade rörlighet som EU medfört måste rimligtvis mötas av bättre förutsättningar för 
människor att arbeta och bidra. Gör vi inte de förändringar som behövs riskerar ett parallellt samhälle 
för de allra svagaste att växa fram /.../ (Stockholms Stadsmission, 2012, s. 4). 

 

I rapporten från Stockholms Stadsmission beskrivs vidare hur EU-medborgare utan uppehållsrätt som 

lever i hemlöshet i Sverige är en grupp som ökat markant de senaste åren. En av anledningarna till 

detta uppges vara att de står utanför det offentliga biståndssystemet där Stockholms Stadsmission 

kritiserar Sverige för bristande humanitärt ansvar för utsatta EU-medborgare (Stockholms 

Stadsmission, 2012). Ovanstående beskrivning av utsatta EU-medborgares situation i Sverige visar att 

denna grupp på vissa sätt skiljer sig från andra personer som lever under liknande förhållanden. Den 

sociala utestängningen bland EU-medborgare som sökt sig till Sverige i hopp om försörjning och en 

bättre livssituation uppstår till följd av felavgränsningar på alla dimensioner som krävs enligt Nancy 

Frasers definition av rättvisa och jämlikt deltagande (Fraser, 2011). I många fall går det att se hur 

bristande kulturellt erkännande, det vill säga missaktning, vidare begränsar möjligheten till arbete och 

ekonomisk fördelning samt möjligheten att påverka den struktur de befinner sig inom på grund av 

skev representation då de inte erkänns som likvärdiga medborgare. 

 

5.3.2 Möjligheten till arbete eller studier 

I Socialstyrelsens rapport beskrivs hur EU-medborgare i hemlöshet som kommit till Sverige genom 

att nyttja rätten till fri rörlighet har gjort detta för att hitta arbete och försörjning. Vidare beskrivs i 

Socialstyrelsens rapport att hemlösa EU-medborgare ofta står långt ifrån den svenska 

arbetsmarknaden till följd av korrelerande faktorer som bland annat språkbarriärer, bristande 

utbildning i hemlandet och avsaknaden av svenskt personnummer (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten 

från Sociala Resursförvaltningen beskrivs också kravet på folkbokföring i Sverige för möjligheten att 

bli inskriven och läsa på SFI med studiebidrag. Möjligheten att bli folkbokförd i Sverige är emellertid 

inte aktuell för utsatta EU-medborgare utan egna resurser (Sociala Resursförvaltningen, 2014). För att 

få uppehållsrätt i mer än tre månader utifrån kriteriet arbetssökande ska personen ha en verklig 

möjlighet att få arbete, vem som har en verklig möjlighet är en bedömningsfråga och ska bygga på en 

individuell prövning. Dock framgår det i rapporten från Sociala Resursförvaltningen hur utsatta EU-

medborgare sällan bedöms ha en verklig chans till arbete på den svenska arbetsmarknaden (ibid.).  

Utestängande strukturer på arbetsmarknaden leder ofta till hemlöshet eftersom 

försörjningsmöjligheterna är begränsade och det saknas egna ekonomiska resurser. De som försörjer 

sig genom att be om pengar på gatan hamnar ofta i en väldigt utsatt livssituation där risken för 

människohandel och annan form av exploatering ökar signifikant (Socialstyrelsen, 2013). I 

Stockholms Stadsmissions rapport beskrivs också hemlöshet som ett resultat av bristande ekonomiska 

tillgångar, de skriver vidare “Utan egna kontakter, nätverk eller grundläggande ekonomiska tillgångar 

kringskärs valmöjligheterna i livet och egenmakten minskar” (Stockholms Stadsmission, 2012, s. 10). 
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När EU-medborgare inte bedöms ha en verklig chans till arbete leder det till att de inte heller har rätt 

till bistånd annat än i nöd då de inte faller inom ramen för uppehållsrätten. Genom att inte betrakta 

utsatta EU-medborgare som möjliga arbetstagare, till följd av felavgränsningar i rättvisans vem i form 

av missaktning, begränsas omfördelningen av ekonomiska resurser både i form av arbete och bistånd 

(Fraser, 2011). Konsekvensen av det blir att många EU-medborgare blir hänvisade att hitta alternativa 

sätt för att få ihop sin försörjning vilket sätter dem i en position utanför det offentliga 

välfärdssystemet.  

 

5.3.3 Hjälpinsatser och påtalade behov från offentliga myndigheter och frivilligorganisationer  

I Socialstyrelsens rapport beskrivs hur situationen för utsatta EU-medborgares sträcker sig över flera 

politiska områden, utöver den bostadspolitiska, såsom arbetsmarknads-, utrikes- och migrationspolitik 

(Socialstyrelsen, 2012). I rapporten från Sociala Resursförvaltningen beskrivs hur EU-medborgares 

situation i Sverige är ett problem som kräver lösningar på både nationell nivå, EU-nivå och i 

hemlandet. Frågor som berör rasism, diskriminering och möjlighet till försörjning kan betraktas som 

problem som måste tas itu med på alla olika nivåer. Det påtalas också hur Sverige behöver ett 

samordnat arbete på nationell nivå, utan att för den sakens skull påverka kommunernas autonoma 

ansvar (Sociala Resursförvaltningen, 2014). Detta kan ses som ett initiativ till att minska ojämlik 

deltagande och social utestängning i Sverige för utsatta EU-medborgare som uppstått till följd av 

öppnare gränser inom Europa i allmänhet och den fria rörligheten i synnerhet. 

I Sociala Resursförvaltningens rapport beskrivs hur både offentliga verksamheter och 

frivilligorganisationer finner det svårt att tillgodose EU-medborgares behov då de upplever att de 

insatser som finns i dagsläget inte är tillräckliga (Sociala Resursförvaltning, 2014). När det svenska 

biståndssystemet inte har resurser att tillgodose utsatta EU-medborgares grundläggande rättigheter 

blir denna grupp fråntagen möjligheten till social inkludering i samhället. Att få sina grundläggande 

behov tillgodosedda är en grundförutsättning för möjligheten till jämlikt deltagande. Socialstyrelsen 

visar att majoriteten av alla hjälpinsatser kommer från ideella verksamheter för att tillgodose basala 

behov som mat och kläder, men även rådgivning (Socialstyrelsen, 2013). Rapporten visar också att 

kommunernas socialtjänster sällan kommer i kontakt med denna grupp och sker i dessa fall endast i 

form vid förmedlande av akuta bistånd vid nödsituationer enligt etablerad praxis. Vidare är det få som 

kontaktar myndigheter, vilket skapar ett stort mörkertal i hur många EU-medborgare som verkligen 

lever i hemlöshet i Sverige. En orsak till den begränsade kontakten, som framkommer av de enkätsvar 

från tillfrågade EU-medborgare i kartläggningen, är att många hemlösa EU-medborgare beskriver en 

rädsla att bli hemskickade till ursprungslandet (ibid.). Enligt rörelsedirektivet får ingen EU-

medborgare bli utvisad som en följd av ansökan om bistånd. Däremot är det många EU-medborgare 

som saknar uppehållsrätt och som därmed inte vill bli registrerade vid någon statlig myndighet. 

Genom att inte söka bistånd blir personen inte en orimlig belastning för det mottagande landets 
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biståndssystem men det leder också till att utsatta EU-medborgare inte kan kräva sin rätt till att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda där ojämlik fördelning blir en oundviklig konsekvens. 

I socialstyrelsens rapport beskrivs också avsaknaden av samarbete mellan myndigheterna som 

problematisk då olika bedömningar och tillämpningar av regelverk skapar otydlighet (ibid.). I 

Stockholms Stadsmissions rapport beskrivs en liknande problematik där bristande förståelse för 

kulturella skillnader och språkbarriärer försvårar möjligheten till kvalificerade bedömningar då 

enskilda kontaktar offentliga myndigheter (Stockholms Stadsmission, 2012). Göteborgs 

Stadsmissionen beskriver i likhet med detta bristande kunskaper om aktuell EU-lagstiftning hos 

offentliga myndigheter som möter utsatta EU-medborgare, vilket i praktiken ofta innebär att EU-

medborgare skickas mellan olika myndigheter (Göteborgs Stadsmission, 2014). I Sociala 

Resursförvaltningens rapport beskrivs också följande: 
 
/…/ både EU-medborgarna själva och de olika aktörerna i huvudsak talat om behoven som mat, 
toalettbesök, hygien och trygg sömn och knappt någonting om andra behov. Det har under studiens 
gång blivit tydligt att möjligheterna att tillgodose de grundläggande behoven är så små att behov utöver 
de nödvändigaste blir ointressanta att efterfråga (Sociala Resursförvaltningen, 2014, s. 9).  
 
 

Stockholms Stadsmission erfar också att socialtjänstens budgetramar i många fall avgör vilken hjälp 

som är möjlig att ge snarare än personens behov och rättigheter enligt socialtjänstlagen och bindande 

internationella konventioner (Stockholms Stadsmission, 2012). Detta sammantaget kan ses som en 

följd av att svensk lag och riktlinjer hos offentliga myndigheter inte är direkt utformad för den relativt 

nya situation som uppstått i Sverige där EU-medborgare kommer hit genom den fria rörligheten med 

begränsad möjlighet till egen försörjning. Detta kan både ses som uttryck för missaktning och skev 

representation då politiska strukturer begränsar EU-medborgares rätt till insatser och inte erkänner 

denna grupps grundläggande rättigheter eller möjlighet att hävda dessa rättigheter.  

I rapporten från Socialstyrelsen påtalas behovet av information och anpassade stödinsatser riktad 

till just denna grupp samt ökad kunskap och information hos både offentliga och ideella aktörer som 

möter EU-medborgare i sitt arbete (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten som presenterats av Sociala 

Resursförvaltningen i Malmö påtalas också att det finns ett behov av lättillgänglig information om 

vart EU-medborgare kan vända sig för få hjälp med basbehov samt upplysningar om uppehållsrätten 

(Sociala Resursförvaltningen, 2014). Vidare beskrivs behovet av en mötesplats för EU-medborgare 

där de kan gå kurser i svenska samt få hjälp med myndighetskontakt och tillgång till tolk (ibid.). 

Behovet av ett ombud som kan bistå EU-medborgare med praktiskt stöd vid myndighetskontakt 

påtalas även av både Göteborgs och Stockholms Stadsmission (Stockholms Stadsmission, 2012; 

Göteborgs Stadsmission, 2014). De påtalade behoven som framkommer ovan kan ses som initiativ i 

en positiv riktning för att motverka missaktning och skev representation genom inkludering på fler 

sociala arenor i det svenska samhället.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som bygger på vad som framkommit i analysen. Därefter följer 

en vidare diskussion om vad dessa resultat får för konsekvenser för EU-medborgare som nyttjar den 

fria rörligheten och hur det sociala arbetet påverkas i relation till detta. Avslutningsvis redogörs för 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser  
Enligt EU:s grundläggande mål och värden, som presenteras i fördragen, går att dra slutsatsen att allt 

EU-medborgare är rättvisesubjekt i den mening att alla ska omfattas av rättvisans vad på en 

övergripande nivå, nämligen erkännande och respekt för mänskliga rättigheter genom frihet, säkerhet 

och rättvisa. Dessa premisser manifesteras som grunden för unionsmedborgarskapet och för den fria 

rörligheten inom EU:s medlemsstater. Den fria rörligheten kan således konstateras bygga på dessa 

grundläggande värden som utgör ramen för rättvisans vad inom EU.  

    Enligt EU:s rörlighetsdirektiv visar analysen att rättvisans vad i första hand är själva rätten till fri 

rörlighet och när den nyttjas utgörs rättvisans vad av uppehälle, likabehandling, icke-diskriminering 

samt icke-registrering de första 3 månaderna du befinner dig i ett annat medlemsland. En slutsats som 

går att dra av detta är att den starkaste rättvisegrunden enligt rörlighetsdirektivet kan betraktas som 

rätten till likabehandling som värdlandets medborgare. Detta då rätten till likabehandling gör att EU-

medborgare ges möjlighet att delta på lika fot som värdlandets medborgare, vilket indirekt är en 

grundförutsättning för möjligheten till jämlikt deltagande på alla rättvisedimensioner enligt Nancy 

Frasers teori. När det kommer till rätten till likabehandling visar dock analysen att det görs en 

avgränsning i rättvisans vem utifrån de begränsningar och villkor som fastställs i fördragen och 

direktivet. Dessa begränsningar kommer till uttryck i distinktionen mellan aktiva och icke-aktiva EU-

medborgare, där den förstnämnda är rättvisesubjekt i fler avseenden när det kommer till att omfattas 

rättvisans vad. Detta leder oss till slutsatsen att aktiva EU-medborgare ges ett starkare rättviseskydd 

än icke-aktiva när de nyttjar den fria rörligheten. Detta då det inte görs några direkta avgränsningar 

för att aktiva EU-medborgare ska omfattas av rättvisans vad och således ges möjlighet till jämlikt 

deltagande på alla rättvisedimensionerna omfördelning, erkännande och representation. Som icke-

aktiv EU-medborgare återfinns fortfarande rätten att nyttja den fria rörligheten samt rätten till 

uppehälle, icke-diskriminering och icke-registrering, vilket gör även icke-aktiva till rättvisesubjekt i 

dessa avseenden. Dock omfattas de inte av likabehandlingsprincipen då det framkommer i analysen 

att denna rätt förutsätter ett aktivt EU-medborgarskap. Underförstått medför detta begränsningar på 

alla rättvisedimensioner som krävs för jämlikt deltagande i den kontext medborgaren befinner sig då 
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likabehandlingsprincipen är en grundförutsättning för jämlikt deltagande. Detta leder till slutsatsen att 

möjligheten till jämlikt deltagande är beroende av EU-medborgarens ekonomiska status.  

Analysen visar på att en uppdelning mellan aktiva och icke-aktiva EU-medborgare också gör sig 

också gällande i en svensk kontext genom rörlighetsdirektivet som inkorporerats i svensk lag. Aktiva 

EU-medborgare uppfyller de premisser som fastställs för uppehållsrätten och således har de rätt till 

likabehandling som svenska medborgare, vilket gör denna grupp till rättvisesubjekt när de nyttjat sin 

rätt till fri rörlighet och befinner sig i Sverige. En förutsättning för att du ska betraktas som aktiv EU-

medborgare är att du är resursstark och kan göra dig gällande på den svenska arbetsmarknaden. För att 

vidare omfattas av likabehandling som svenska medborgare, när det kommer till rätten till sociala 

insatser i form av exempelvis ekonomiskt bistånd, är arbete en grundpremiss för att beviljas insatser 

på samma villkor som landets medborgare. Denna rätt är central för att omfattas av jämlik fördelning. 

Av detta följer implicit rättviseaspekterna erkännande och representation, dels genom erkännande på 

de ekonomiska strukturer som påverkar möjligheten till jämlikt deltagande. Dels genom ett 

erkännande av unionsmedborgarskapet som ger dig möjlighet att påverka de strukturer du befinner dig 

i. Mer konkret innebär det en möjlighet för aktiva EU-medborgare att kräva de rättigheter som 

rörlighetsdirektivet och andra bindande konventioner fastställer, vilket är ett uttryck för 

representation. Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att aktiva EU-medborgare ges möjlighet 

till jämlikt deltagande inom Sveriges ekonomiska, kulturella och politiska sfärer.  

I kontrast till aktiva EU-medborgare visar studiens analys att icke-aktiva EU-medborgare endast har 

rätt till bistånd i akuta fall. En annan aspekt som skiljer icke-aktiva från aktiva EU-medborgare är 

möjligheten till arbete. Språkbarriärer, osäkra boendeförhållanden, otillräcklig utbildning och 

avsaknad av svenskt personnummer är faktorer som placerar icke-aktiva EU-medborgare långt ifrån 

den svenska arbetsmarknaden. Utan möjlighet till arbete bedöms du enligt rörlighetsdirektivet inte 

heller ha uppehållsrätt om du befunnit dig i landet i längre än 3 månader. Som icke-aktiv EU-

medborgare i Sverige omfattas du därmed inte av rätten till likabehandling, men du har rätt att stanna i 

landet så länge du inte utgör en orimlig belastning för det svenska biståndssystemet. Vad som framgår 

av analysen är dock att vad som menas med en orimlig belastning är en tolkningsfråga och kan leda 

godtyckliga bedömningar. Sammantaget med otillräckliga resurser att tillgodose utsatta EU-

medborgares behov, avsaknaden av samarbete mellan myndigheter, olika tillämpningar av aktuella 

regelverk till följd av avsaknaden av nationella riktlinjer kan detta ses som extra problematiskt. Av 

detta kan vi dra slutsatsen att EU-medborgares egna möjligheter att kräva sin rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda begränsas när det sociala arbetet brister i både resurser och 

kunskaper om vilka regelverk som gäller, vilket kan ses som uttryck för både missaktning och skev 

representation. Avgränsningar i rättvisans vem, där EU-medborgare ges olika möjligheter till jämlikt 

deltagande i det svenska samhället till följd av ekonomisk status, leder oss också till slutsatsen att den 

fria rörligheten inom EU i praktiken endast är utformad för vissa resursstarka grupper.  
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6.2 Diskussion 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den fria rörligheten inom EU genom en analys av hur rättvisa 

manifesteras enligt EU:s rörlighetsdirektiv samt hur grundläggande rättigheter kommer till uttryck för 

unionsmedborgare som nyttjat den fria rörligheten och befinner sig i Sverige. Nedan följer en 

diskussion utifrån studiens empiriska analys och slutsatser i relation till det aktuella kunskapsläge som 

tidigare presenterats i studien. 

 

6.2.1 EU och medlemsländernas ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter 

Enligt EU-fördragets andra artikel bygger unionens grundvärden på respekt för alla 

unionsmedborgares värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet samt rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter. Av det följer också krav för varje medlemsland inom EU att respektera mänskliga 

rättigheter och arbeta för icke-diskriminering för alla unionsmedborgare. Trots detta kan vi idag 

urskilja en situation där många nyttjar den fria rörligheten inom EU till följd av just diskriminering, 

fattigdom och social utsatthet i sina hemländer. Likaledes har situationen för utsatta EU-medborgare i 

Sverige visat sig vara kantad av liknande problematik där hatbrott, hemlöshet samt utestängande från 

arbetsmarknad och sociala skyddsnät utgör många EU-medborgares vardag. I enlighet med Torben 

Spaaks resonemang om mänskliga rättigheter i demokratiska stater kan ett land vara en demokrati 

utan att alla mänskliga rättigheter tillskrivs alla medborgare. Detta då ett demokratiskt styrelseskick 

bygger på fria, allmänna, hemliga samt återkommande val där beslut fattas genom majoritetsprincipen 

där mänskliga rättigheter inte behöver vara en förutsättning.       

Den fria rörligheten ålägger Sverige, som medlemsland i EU, att öppna sina gränser för andra 

unionsmedborgare. Rörlighetsdirektivet deklarerar också en skyldighet att garantera likabehandling 

för EU-medborgare som uppfyller kraven för uppehållsrätt. Detta medför implicit att det återfinns 

grupper som nyttjar den fria rörligheten utan att omfattas av rätten till likabehandling, vilka i 

direktivet beskrivs som icke-aktiva EU-medborgare. Med denna förståelse ges delvis en förklaring till 

beskrivningen av utsatta EU-medborgares situation i Sverige där vissa utestängs från arbetsmarknad 

och offentliga välfärdssystem till följd av missaktning och skev representation. Utifrån det går 

Sveriges handlande att tolka i enlighet med vad som fastställs i rörlighetsdirektivet då det uttryckligen 

görs gällande att alla EU-medborgare inte omfattas av rätten till likabehandling. Dock går det att 

betrakta hatbrott, diskriminering och extrem social utsatthet som brott mot bindande konventioner om 

mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat och därmed utgör svensk lag. Beskrivningen av utsatta 

EU-medborgares situation kan således betraktas som ett resultat av hur olika rättsdokument i 

praktiken ges olika stort utrymme, där EU-rätten och konventioner om mänskliga rättigheter tolkas 

separat. Detta trots att mänskliga rättigheter ska genomsyra all politik och verksamhet inom EU och i 

Sverige. I intervjun som gjordes med Civil Rights Defenders problematiserades just hur EU:s 

rörlighetsdirektiv ofta ges företräde och betraktas som starkare än andra bindande konventioner om 
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mänskliga rättigheter. Följaktligen visar detta på hur det uppstått en förskjutning mellan lagstadgat 

ansvar och en komplex verklighet där EU-medborgare ges olika möjlighet till jämlikt deltagande i 

Sverige.  

Social utestängning, i form av begränsad möjlighet till arbete, ekonomiska resurser och del av den 

offentliga välfärden, tyder på brister i EU:s regelverk att tydliggöra medlemsstaternas humanitära 

ansvar gentemot alla unionsmedborgare som vistas inom det egna landets gränser. En förklaring till 

detta kan tänkas vara den komplexa situation som uppstår när EU som instans å ena sidan inte är 

bundna att följa andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter då de enbart utgår från 

sin egna interna rättsordning. EU:s medlemsländer å andra sidan har ratificerat andra internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter och således blir skyldiga att efterleva fler krav. Detta skapar en 

situation, i likhet med vad som beskrivs i Ahmed och de Jesús Butlers studie, där EU som instans har 

ett mer begränsat människorättsperspektiv än dess medlemsländer vilket resulterar i att 

medlemsländerna kan bryta mot artiklar som manifesteras i internationella människorättskonventioner 

utan att bryta mot EU-rätten. Än mer förvirrande blir det då EU i grunden består av unionsländerna 

men där olika skyldigheter att leva upp till de mänskliga rättigheterna återfinns mellan unionen och 

medlemsländerna. Denna situation aktualiserar inte bara frågor om vilket ansvar EU kan lägga på sina 

medlemsländer gällande mänskliga rättigheter utan också vilken roll EU:s mänskliga rättigheter ska 

ha i relation till andra internationella konventioner.    

 

6.2.2 Aktiva och icke-aktiva EU-medborgare 

Möjligheten till uppehållsrätt inom ramen för den fria rörligheten fastställer ett utvidgat 

medborgarskap där aktiva EU-medborgare ges lika status som värdlandets medborgare. Detta visar 

vidare på en utvidgning av vilka som ses som rättvisesubjekt inom ett lands territorium och som ett 

steg på vägen till en mer globaliserad rättvisa som omfattar fler än bara ett lands medborgare. Genom 

en distinktion mellan aktiva och icke-aktiva EU-medborgare i rörlighetsdirektivet, där den 

förstnämnda är rättvisesubjekt i fråga om likabehandling i värdlandet, görs en särskillnad mellan den 

önskade resursstarka medborgaren och de utan egna ekonomiska resurser. Denna tolkning signalerar 

både ett sorts medborgarskap när den fria rörligheten nyttjas på rätt sätt samt ett medborgarskap som 

innefattar de som i egenskap av unionsmedborgare nyttjar den fria rörligheten utan rimlig chans till 

egen försörjning. Denna distinktion bidrar till en syn på ett önskat EU-medborgarskap kontra ett 

oönskat, i likhet med vad Meriam Chatty konstaterar i sin avhandling. Vidare kan detta ses som ett 

uttryck för hur den fria rörligheten, genom uppdelningen mellan aktiva- och icke-aktiva EU-

medborgare, delar in EU-medborgarskapet i underkategorier av grupper som ges olika möjligheter till 

att omfattas av rättvisans vad. Svensk lag delar på liknande sätt in medborgare i två kategorier, 

nämligen de som omfattas av uppehållsrätten och de som faller utanför, där möjligheten till jämlikt 

deltagande i det omgivande samhället skiljer sig åt. 
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6.2.3 Positiva och negativa rättigheter 

Ahmed och de Jesús Butler beskriver i sin studie att EU:s ansvar i förhållande till mänskliga 

rättigheter främst inbegriper negativa skyldigheter, det vill säga skyldigheter att inte kränka 

grundläggande människorättsvärden. Att tillförsäkra unionsmedborgare positiva rättigheter blir en 

ekonomisk fråga, för både EU och dess medlemsländer, vilket medför att denna typ av rättigheter ofta 

villkoras medan negativa rättigheter tillskrivs alla då det inte krävs någon aktiv handling för att 

uppfylla dessa. Om denna beskrivning sätts i relation till en förståelse av den fria rörligheten som en 

negativ rättighet för alla individer inom EU osynliggörs olika gruppers förutsättningar att ta del av 

denna på samma villkor. Detta då rörlighetsdirektivet indirekt är utformat för en grupp där vissa 

ekonomiska förutsättningar premieras. När rörlighetsdirektivet i teorin trots detta manifesterar att 

rätten till fri rörlighet skall inkludera alla unionsmedborgare, och således nyttjas av både aktiva och 

icke-aktiva EU-medborgare, uppstår en krock då de enskilda medlemsländerna brister i ansvar för de 

grupper som faller utanför det önskade, resursstarka, EU-medborgarskapet. I förlängningen medför 

det en situation där utsatta EU-medborgare som nyttjat den fria rörligheten utestängs från samhällets 

strukturer och begränsas i möjligheten att påtala sina grundläggande rättigheter. Ett konkret exempel 

på hur positiva rättigheter villkoras är möjligheten för EU-medborgare att erhålla ekonomiskt bistånd i 

Sverige. Det blir tydligt att aktiva EU-medborgare som kan tillföra resurser till det svenska samhället 

genom exempelvis arbete och konsumtion, eller åtminstone inte utgör en belastning för det svenska 

biståndssystemet, är de som kan tillförsäkras ett positivt rättsskydd. När icke-aktiva EU-medborgare i 

Sverige, som kanske är de som är i störst behov av de insatser som följer av positiva rättigheter, inte 

erhålls dessa förstärks den sociala utestängningen för redan utsatta grupper.  

 

6.2.4 Unionsmedborgarskapet kontra nationsmedborgarskapet     

Utsatta EU-medborgare som “flytt” sina hemländer för att undkomma diskriminering, fattigdom och 

social utestängning och befinner sig i Sverige saknar möjlighet att söka asyl då de nyttjat sin rätt till 

fri rörlighet. Detta då de är medborgare i ett land inom EU och således inte betraktas ha giltiga 

asylskäl enligt Genèvekonventionen. Här kan unionsmedborgarskapet både underlätta och försvåra 

livssituationen för utsatta EU-medborgare då deras möjligheter att resa inom de öppna gränserna 

garanteras genom den fria rörligheten, vilket kan ses som en möjlighet att försöka bryta den sociala 

utestängning de flyr från i hemlandet. Men när de väl befinner sig i Sverige kan EU-medborgarskapet 

ligga till last då de genom detta inte har möjlighet att söka asyl eller anses uppfylla de premisser som 

gör dem gällande på den svenska arbetsmarknaden, vilket fråntar dem möjligheten till likabehandling. 

Vidare innebär unionsmedborgarskapet att de inte räknas som migranter i Sverige, även om de många 

gånger får en skenbar migrantstatus. Det problematiska med att de får en status som migranter innebär 

att de i praktiken fråntas sina grundläggande rättigheter som enbart finns införstådda i definitionen av 
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ett medborgarskap. Detta enligt en förståelse om staten som skyldighetsbärare att garantera mänskliga 

rättigheter utifrån idén om ett territoriellt ansvar att alla som befinner sig inom en stats territorium är 

rättvisesubjekt, men där “alla” i praktiken begränsas till att tolkas som “alla medborgare”. Detta gör 

att utsatta EU-medborgare hamnar utanför denna definition.  

Enligt både offentliga aktörer och frivilligorganisationer identifieras utsatta EU-medborgares 

situation i Sverige som ett problem som kräver lösningar genom överstatliga samarbeten vilket vittnar 

om en upplevelse av situationen som svår att ta itu med på enbart nationell nivå. Detta kan ses i 

relation till en situation där ökad rasism och diskriminering av vissa grupper inom Europa fått en ny 

plattform till följd av globala strukturer, där den fria rörligheten inom EU gör att rättvisa för alla inte 

längre kan tillgodoses utifrån en förlegad förståelse av territorialstaten, medborgarskap och nationell 

välfärd. Detta gör Nancy Fraser förståelse av rättvisa i en global värld giltig. Fraser beskriver hur 

rättvisa i en globaliserad värld måste betraktas transnationellt, där rättvisa ska ges till alla som är 

underställda den struktur de befinner sig i och således är rättvisa som endast sträcker sig till 

territorialstatens medborgare en för snäv syn på vem som är rättvisesubjekt. Dock återfinns inte icke-

aktiva EU-medborgare som rättvisesubjekt på värdlandets arbetsmarknad eller offentliga 

biståndssystem vilket gör att den utvidgade globala rättvisan inte omfattar denna grupp. Detta visar 

alltså på en avgränsning i rättvisans vem där endast nationsmedborgare inom territorialstaten eller 

resursstarka EU-medborgare tillskrivs fullgoda rättigheter. Detta medför än en gång att de som kanske 

är i störst behov av insatser inte får det då de genom tolkning av svensk lagstiftning endast har rätt till 

akut bistånd. 

 

6.2.5 Civilsamhällets roll 

I de rapporter som analyserats i studien om EU-medborgares situation i Sverige framkommer det att 

de offentliga insatserna ofta är otillräckliga när det kommer till arbetet med utsatta EU-medborgare 

och det är den ideella sektorn som täcker de största behoven. Sveriges välfärdssystem är universellt 

utformat och bygger på en solidarisk omfördelningslogik som ska omfatta alla medborgare. Dock 

vittnar rapporternas beskrivning av frivilligorganisationernas bärande roll i denna fråga att detta inte 

gör sig gällande för gruppen utsatta EU-medborgare då ansvar förskjuts från offentlig till ideell sektor. 

En anledning till denna ansvarsförskjutning kan tänkas vara att civilsamhället befinner sig i ett annat 

juridiskt rum än det offentliga sociala arbetet vilket gör att de kan utföra ett mer progressivt socialt 

arbete då de inte styrs av de snäva, lagstadgade, ramar som socialtjänsten måste förhålla sig till. Det 

innebär att de kan erbjuda stöd och insatser för utsatta grupper som den offentliga sektorn i dagsläget 

inte täcker. Dessutom beskrivs en situation där utsatta EU-medborgare inte vågar vända sig till den 

offentliga sektorn av rädsla för att bli registrerade och hemskickade, där civilsamhällets distinktion 

från staten möjliggör en alternativ plattform dit utsatta EU-medborgare kan vända sig.  
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När civilsamhället täcker de största behoven medför det å ena sidan att de insatser som ges kan 

betraktas som ett uttryck för det starka solidaritetsideal som präglar det svenska välfärdssamhället, där 

majoritetssamhällets hjälp till utsatta blir ett uttryck för barmhärtighet och god vilja samtidigt som den 

utsatta gruppens “rätt till rättigheter” förringas. För det sociala arbetets utformning innebär detta en 

tillbakagång då ansvaret för EU-medborgare förskjuts till civilsamhället där EU-medborgare inte 

tillskrivs egna rättigheter som staten ska ansvara för att tillgodose. Med detta sagt ska inte 

civilsamhällets roll underskattas då deras arbete med utsatta EU-medborgare är omfattande och 

otroligt viktigt, dock borde det vara ett komplement i enlighet med den svenska välfärdsmodellen 

istället för att idag stå för majoriteten av arbetet. Å andra sidan är det delvis staten som finansierar 

civilsamhällets arbete med utsatta EU-medborgare. Detta kan ses som ett uttryck för att staten finner 

att det offentliga arbetets handlingsutrymme när det kommer till utsatta EU-medborgare inte är 

tillräckligt och att civilsamhället där utgör en viktig roll.  

 

6.2.6 Det sociala arbetets utmaningar 

Genom beskrivningar i de rapporter som analyserats i studien går att förstå att många utsatta EU-

medborgare sökt sig till Sverige då deras livssituation i hemlandet beskrivits som misärliknande, där 

personer diskriminerats och inte fått sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Detta leder 

ofrånkomligen in på frågor som rör vem som ska garantera denna grupp deras grundläggande 

rättigheter - ursprungslandet, värdlandet eller EU? Nancy Fraser talar om vikten av att rättvisa för 

personer i en globaliserad värld måste diskuteras på en nivå där alla personer och grupper får komma 

till tals, där rättvisa ses som möjligheten till jämlikt deltagande på alla dimensioner i ett samhälle. 

Socialtjänstlagen och i synnerhet det sociala arbete är utformat för att tillgodose alla människors 

grundläggande rättigheter, då det globala samhället har öppnat dörrarna till omvärlden är det inte bara 

svenska medborgare som kommer i kontakt med det sociala arbetet. Hur ska då det sociala arbetet i 

Sverige förhålla sig till denna problematik då svensk lag, EU-direktiv och bindande konventioner om 

mänskliga rättigheter inte sammanfaller i praktiken? Det sociala arbete står därmed inför nya 

utmaningar där å ena sidan socialtjänstlagen och mänskliga rättigheter riktar sig till alla personer som 

befinner sig i Sverige. Å andra sidan är EU:s rörlighetsdirektiv utformat så att olika grupper inte 

garanteras samma rättigheter där Sverige inte bryter mot rörlighetsdirektivet genom att enbart bevilja 

akut bistånd till utsatta EU-medborgare. Däremot har Sverige ett ansvar att se till att gruppen utsatta 

EU-medborgare lever under skäliga förhållanden och inte utsätts för diskriminering när de befinner 

sig inom landets gränser. Mitt i allt detta måste det praktiska sociala arbetet fungera och utformas så 

att denna grupps rättigheter erkänns.       

I dagsläget saknas nationella riktlinjer för hur kommunerna ska organisera sitt arbete när det 

kommer till utsatta EU-medborgare vilket i praktiken leder till en stor osäkerhet för vilket typ av stöd 

och insatser som ska ges denna grupp. Detta bör ses i relation till bristande kunskaper kring EU-
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lagstiftning vilket bidrar till godtyckliga bedömningar och bristande rättssäkerhet för EU-medborgare. 

Beskrivningen går att se i likhet med vad som konstaterades i Carin Björngren Caudra och Annika 

Staafs studie om socialtjänstens osäkerhet när det kommer till hantering av papperslösa migranter, dit 

EU-medborgare utan uppehållsrätt också inräknats, till följd av bristande kunskap och beredskap för 

bemötandet av denna grupp. Vidare kan diskuteras hur väl den svenska aktuella lagstiftningen är 

tillämpbar för utsatta EU-medborgare då det är en ny form av social utsatthet i det svenska samhället. 

Frågan blir följaktligen hur Sverige ska kunna garantera ett tillförlitligt och rättssäkert socialt arbete 

för denna grupp i praktiken? Det sociala arbetet måste organiseras på ett sådant sätt att utsatta EU-

medborgare släpps in i det svenska samhället och erkänns som rättighetsbärare som sträcker sig längre 

än till att endast omfatta rätten till akut bistånd. Detta handlar om en förändring på många 

dimensioner där Sverige måste ta ansvar för de som befinner sig i landet och möjliggöra dessa 

personer rätt till jämlikt deltagande. Kunskap kring EU-lagstiftning och andra bindande regelverk är 

en grundförutsättning för att det sociala arbetet med utsatta EU-medborgare ska kunna bedrivas så att 

dessa personers grundläggande rättigheter tillgodoses. 

 

6.2.7 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de slutsatser som dragits i denna studie går det att se att det sociala arbetet har stora 

utmaningar för att tillgodose utsatta EU-medborgares behov i enlighet med vad som föreskrivs i 

socialtjänstlagen och bindande konventioner om mänskliga rättigheter. Vidare forskning om hur det 

sociala arbetet med utsatta EU-medborgare ska organiseras kan tänkas behandla frågor som berör hur 

barn till EU-medborgare ska kunna garanteras de rättigheter som återfinns i barnkonventionen, hur det 

sociala arbetet för utsatta EU-medborgare ser ut ur ett civilsamhällesperspektiv samt hur avsaknaden 

av nationella riktlinjer påverkar verksamma socialarbetares handlingsutrymme i bedömningar för 

utsatta EU-medborgare.  
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