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1 Inledning 

1.1 En presentation av ämnet 

Sedan den 1 maj 2010 reglerar förordning 883/04 samordningen av medlemsstaternas 

nationella trygghetssystem.
1
 Samordningsförordningen koordinerar medlemsstaternas 

socialförsäkringssystem i gränsöverskridande situationer och skyddar på så vis rätten till 

social trygghet för personer som utnyttjat den fria rörligheten. Trots att förordningen 

utarbetades i början av 2000-talet i syfte att modernisera samordningen kritiseras 

reglerna fortfarande för att vara just omoderna. Det äldre regelverk som gällde fram till 

2010 (förordning 1408/71
2
) vilade på idén om en manlig familjeförsörjare och en 

uppfattning om att migration främst är en manlig, ekonomiskt motiverad företeelse.
3
 

Paskalia menar att EU-lagstiftaren fortfarande inte gjort tillräckligt för att distansera sig 

ifrån de föreställningarna och för att anpassa samordningen efter nya familjestrukturer, 

en förändrad arbetsmarknad och nya migrationsmönster.
4
 Visserligen framgår det av 

artikel 3(1)(b) i förordning 883/04 att både moderskapsförmåner och faderskaps-

förmåner numer uttryckligen inkluderas i samordningsförordningens materiella 

tillämpningsområde.
5
 Artikel 2(1) i förordningen öppnar vidare upp för att fler personer 

ska kunna omfattas av samordningen i egenskap av individer istället för som 

familjemedlemmar till en arbetstagare. Således har några steg tagits mot en mer modern 

syn på familjen och mäns och kvinnors roller. Däremot har det inte skett någon 

fullständig översyn av samordningsreglerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medan 

mäns förändrade migrationsmönster fick mycket uppmärksamhet i diskussionerna kring 

behovet av en ny samordningsförordning var intresset för hur kvinnliga migration 

förändrats litet.
6
  

 

Faktum är att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och de flesta utnyttjar idag rätten till fri 

rörlighet som självständiga aktörer, inte som medföljande familjemedlemmar.
7
 

                                                 
1
 Artikel 91 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen. 
2
 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social 

trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. 
3
 Paskalia (2004) s. 164 och Ståhlberg (2002) s. 232. 

4
 Paskalia (2005) s. 197 ff. Se även Stalford som menar att det finns ett generellt behov av att anpassa 

EU-rätten efter förändrade familjestrukturer i Europa Stalford (2002) s. 410–434. 
5
 Se även skäl 19 till förordning 883/04. 

6
 Paskalia (2005) s. 203. 

7
 Ackers (1998) s. 149 ff. och Paskalia (2005) s. 203. 
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Emellertid anpassar kvinnor fortfarande sitt avlönade arbete efter barn och familj genom 

att ta ut olika typer av ledighet, arbeta deltid eller helt dra sig tillbaka från 

arbetsmarknaden i större utsträckning än män.
8
 Fördelningen av familjeansvaret har 

således en tydlig koppling till kvinnors sysselsättning och möjligheter att försörja sig. I 

en socialförsäkringsrättslig kontext kan det konstateras att risken för att drabbas av 

arbetsoförmåga och inkomstbortfall på grund av familjerelaterade omständigheter 

generellt är större för kvinnor än för män.  

 

Alla EU-medlemsstater utger förmåner inom ramen för sina sociala trygghetssystem 

som avser att kompensera för inkomstbortfall och kostnader som uppstår för den som 

bildar familj.
9

 Sådana förmåner omfattas också av kategorierna familjeförmåner 

respektive moderskaps- och faderskapsförmåner i förordning 883/04.
10

 Samordningen 

av familjeförmåner har emellertid inte varit helt okontroversiell. Det har visat sig att de 

EU-rättsliga reglerna skapar en hel del tillämpningsproblem, vilket främst beror på att 

familjeförmåner ofta beviljas på basis av bosättning i de nationella systemen medan 

samordningsreglerna i stor utsträckning bygger på att sådana förmåner ska betalas ut av 

arbetslandet.
11

 Tillföljd av tillämpningsproblemen har de nationella domstolarna 

hänskjutit en lång rad mål till EU-domstolen som följaktligen meddelat en stor mängd 

förhandsavgöranden på området.
12

 Eftersom förordning 883/04 började tillämpas först 

den 1 maj 2010 avser en majoriteten av rättsfallen dock den äldre samordnings-

förordningen 1408/71.
13

 Mot den bakgrunden, och med tanke på det stora antalet mål, är 

det inte helt lätt att överblicka hur domstolens rättspraxis påverkat rättsläget och 

tillgången till familjeförmåner. Det är också svårt att utröna vilka konsekvenser 

rättsutvecklingen får utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

                                                 
8
 Se t.ex. KOM (2013) 322 s. 4 f. och Daly och Rake (2003) s. 152 ff. 

9
 Missoc: Comparative Tables on Social Protection – Situation on 01/07/2015. 

10
 Artikel 3(1)(b) och (j) i förordning 883/04. 

11
 Holm (2010) s. 179. 

12
 Artikel 73 i förordning 1408/71 ger vid en sökning på EU-domstolens hemsida (www.curia.europa.eu) 

exempelvis 55 träffar. 
13

 Förordning 883/04 ikraftträdande regleras av artikel 91 i förordning 883/04. En sökning på artikel 67 

och 68 i förordning 883/04 på EU-domstolens hemsida (www.curia.europa.eu) ger sammanlagt bara 3 

resultat. 
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1.2 Syfte och disposition 

Uppsatsens övergripande syfte är att kartlägga hur migrerande arbetstagares tillgång till 

familjeförmåner påverkats av EU-domstolens praxis. Mot bakgrund av det stora antalet 

rättsfall på området kan en sådan uppgift angripas utifrån flera olika infallsvinklar. I det 

här arbetet är avsikten emellertid att kartlägga och analysera tillgången till familje-

förmåner utifrån fyra utvalda teman där rättsutvecklingen varit särskilt händelserik: 

- Principerna om likabehandling och sammanläggning (artikel 4 och 6 i 

förordning 883/04).
14

 

- Principen om exportabilitet (artikel 7 och 67 i förordning 883/04).
15

 

Undersökningen fokuserar särskilt på möjligheten att exportera familjeförmåner 

efter en skilsmässa. 

- Principen om förhindrande av sammanträffande av förmåner, dvs. principen om 

att samordningsreglerna i huvudsak inte ska kunna leda till en kumulering av 

förmåner (artikel 10 i förordning 883/04).
16

 Undersökningen fokuserar särskilt 

på de regler som tar sikte på sammanträffande av familjeförmåner, dvs. 

bestämmelserna om prioritetsordning, tilläggsbelopp och innehållande (artikel 

68 i förordning 883/04).
17

 

- Principen om att de personer som omfattas av samordningsreglerna endast ska 

omfattas av en medlemsstats lagstiftning (artikel 11 i förordning 883/04).
18

 

I relation till dessa fyra teman diskuteras huruvida tillgången till familjeförmåner ökat 

eller minskats till följd av EU-domstolens rättspraxis. Utifrån det övergripande syftet är 

det även motiverat att undersöka om förordning 883/04 ändrar rättsläget, särskilt 

eftersom majoriteten av de rättsfall som ligger till grund för undersökningen rör 

förordning 1408/71. Avsikten är vidare att analysera orsakerna till rättsutvecklingen och 

att utvärdera om en ökad tillgång till familjeförmåner är positiv utifrån ett jämställdhets-

perspektiv. 

 

Mot bakgrund av syftet har uppsatsen disponerats på följande vis. Kapitel 2 tecknar en 

bakgrund till ämnet och redogör kortfattat för de historiska orsakerna till att den EU-

                                                 
14

 Artikel 3, 18, 37, 44, 68 och 72 i förordning 1408/71. Se även artikel 18 och artikel 48 FEUF. 
15

 Artikel 10 och 73 i förordning 1408/71. Principen om exportabilitet framgår även direkt av artikel 48 b) 

FEUF. 
16

 Artikel 12 i förordning 1408/71. 
17

 Artikel 73–76 i förordning 1408/71 och artikel 10 i tillämpningsförordning 574/72. 
18

 Artikel 13(1) i förordning 1408/71. 
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rättsliga samordningen idag är komplex och kan anklagas för att vara omodern. Kapitlet 

beskriver även vilken kompetens EU har på området för social trygghet. Slutligen 

förklaras varför samordningen av familjeförmåner är speciell och på vilket sätt de fem 

principer som behandlas i arbetet har betydelse för tillgången till sådana förmåner. 

Kapitel 3–6 svarar mot de fyra teman som räknas upp i stycket ovan. Kapitel 3 

behandlar således principerna om likabehandling och sammanläggning, kapitel 4 

principen om exportabilitet, kapitel 5 principen om förhindrande av sammanträffande av 

förmåner och kapitel 6 principen om en tillämplig lag. Varje kapitel inleds med en 

redogörelse för den eller de aktuella principerna och därefter presenteras ett eller flera 

rättsfall. Rättsfallen behandlas således i första hand tematiskt men inom ramen för 

respektive tema diskuteras de i kronologisk ordning. De två första frågeställningarna 

som uppsatsen syftar till att besvara, dvs. hur rättspraxis påverkat tillgången till 

familjeförmåner och om förordning 883/04 ändrat rättsläget, besvaras löpande i kapitel 

3–6 i relation till respektive tema. Kapitel 7 svarar i sin tur mot den tredje 

frågeställningen. Där diskuteras således orsakerna till rättsutvecklingen mot bakgrund 

av EU-domstolens resonemang och EU:s kompetens på området för social trygghet. I 

Kapitel 8 besvaras slutligen den fjärde frågeställningen och en ökad tillgång till 

familjeförmåner utvärderas ifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kapitel 9 knyter ihop 

arbetet och innehåller några avslutande reflexioner. 

 

1.3 Avgränsning 

Avsikten med uppsatsen är inte att göra en fullständig kartläggning av den rättspraxis 

som EU domstolen meddelat i relation till samordningen av familjeförmåner. Istället 

undersöks rättsutvecklingen under 2000-talet i relation till fyra utvalda teman. En 

tidsmässig och en tematisk avgränsning har varit nödvändig för att begränsa materialets 

omfång. Det kan tilläggas att såväl familjeförmåner som moderskaps- och 

faderskapsförmåner egentligen är intressanta för en diskussion om social trygghet och 

jämställdhet eftersom båda förmånsslag syftar till att skydda mot en familjerelaterad 

social risk. Trots det behandlar uppsatsen inte rättspraxis som rör moderskaps- och 

faderskapsförmåner. En sådan avgränsning har ansetts motiverad mot bakgrund av att 

de EU-rättsliga samordningsreglerna inte orsakat lika mycket tillämpningsproblem i 

relation till den typen av förmåner. Det beror på att moderskaps- och 

faderskapsförmåner i regel är arbetsbaserade och därför fungerar bättre ihop med 
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samordningsreglerna än familjeförmåner som ofta beviljas på basis av bosättning.
19

 

Kort sagt är rättsutvecklingen inte lika intressant i fråga om moderskaps- och 

faderskapsförmåner som ifråga om familjeförmåner. 

 

Det perspektiv som har anlagts är rent EU-rättsligt och medlemsstaternas nationella 

regler om villkor för att en förmån ska beviljas, ersättningsnivåer osv. behandlas därför 

inte. Visserligen avgör den typen av materiella regler i slutänden vilka familjeförmåner 

en migrerande arbetstagare faktiskt får tillgång till men avsikten i det här arbetet är att 

fokusera särskilt de EU-rättsliga samordningsreglernas betydelse. Mot bakgrund av att 

EU inte harmoniserat området för social trygghet utan koordinerar de befintliga 

nationella systemen genom samordningsregler har en sådan avgränsning fallit sig 

naturlig. I samband med detta kan det även påpekas att arbetet berör såväl den äldre 

samordningsförordningen 1408/71 med tillhörande tillämpningsförordning 574/72
20

, 

som den nya samordningsförordningen 883/04 och dess tillämpningsförordning 

987/09
21

. Även om EU-lagstiftarens avsikt är att det nya regelverket på sikt ska ersätta 

det äldre är förordning 1408/71 fortsatt tillämplig på sådana rättsförhållanden som 

uppstod innan den 1 maj 2010.
22

 Dessutom rör majoriteten av de rättsfall som ligger till 

grund för arbetet de äldre samordningsreglerna. Mot den bakgrunden har det ansetts 

lämpligt att behandla både det nya och det gamla regelverket. Andra sekundärrättsliga 

instrument faller däremot utanför ramen för den här uppsatsen. 

 

1.4 Terminologi 

För det första har jag valt att konsekvent skriva EU-domstolen vid hänvisningar till 

rättspraxis, dvs. även när det är fråga om äldre mål som kan hänföras till den Europeiska 

Gemenskapen och EG-domstolen. För det andra hänvisar jag löpande till samordningen 

av medlemsstaternas lagstiftningar, den behöriga medlemsstaten, fri rörlighet inom EU 

osv. trots att också de nationella systemen för social trygghet i EES-länderna och i 

                                                 
19

 Holm (2010) s. 204 ff. 
20

 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 

1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar inom 

gemenskapen. 
21

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om 

tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen. 
22

 Artikel 90 i förordning 883/04. 
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Schweiz omfattas av samordningen.
23

 För det tredje använder jag begreppen 

arbetstagare och migrerande arbetstagare när jag talar om de personer som omfattas av 

förordningen även om personkretsen i förordning 883/04 är bredare än så.
24

 Det beror 

på att jag valt att i första hand fokusera på arbetstagares tillgång till familjeförmåner. 

 

Begreppet jämställdhet är brett och lämnar utrymme för många olika tolkningar.
25

 Jag 

har valt att använda det syfte att diskutera hur en ökad tillgång till familjeförmåner 

påverkar män och kvinnor. Närmare bestämt undersöks hur en ökad tillgång till sådana 

förmåner fungerar i relation till socialt kön. Socialt kön betecknar kön som en social, 

kulturell och historisk konstruktion av vad som är manligt och kvinnligt och används 

vanligen i kontrast till biologiskt kön.
26

 Således fokuserar diskussionen i det här arbetet 

på vad som anses vara manliga och kvinnliga beteenden och roller. Det kan tilläggas att 

jämställdhet ibland används synonymt med jämlikhet mellan män och kvinnor.
27

 

Jämlikhet kan i sin tur kopplas till rättvisa, och när man talar om likhet brukar en 

skillnad göras mellan formell och materiell rättvisa.
28

 På samma sätt kan en skillnad 

göras mellan formell och materiell jämställdhet.
29

 Här diskuteras främst jämställdhet på 

ett materiellt plan och fokus är således huruvida en ökad tillgång till familjeförmåner 

ger ett jämställt resultat.  

 

Begreppet jämställdhet är som sagt brett. I relation till social trygghet kan det 

exempelvis avse fördelningen av förvärvsarbete och obetalt hemarbete mellan könen 

och de konsekvenser fördelningen får i fråga om tid som läggs på arbetsmarknaden 

respektive i hemmet, utbildning, yrkesval, arbetslöshet och lön.
30

 I det här arbetet har 

jag emellertid valt att analysera huruvida en ökad tillgång till familjeförmåner är positiv 

för jämställdheten genom att titta på tre aspekter:  

- fördelningen av obetalt arbete i relation till kompensation för sådant arbete och 

mäns och kvinnors tillgång till resurser, 

                                                 
23

 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska 

edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer samt Avtalet om det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES-avtalet). 
24

 Artikel 2 i förordning 883/04. 
25

 Lerwall (2001) s. 70 ff. 
26

 Svensson (1997) s. 12 och Lerwall (2001) s. 106 f. 
27

 Dahlberg (1995) s. 23. 
28

 Taxell (1976) s. 46 ff. 
29

 Lerwall (2001) s. 72 f. 
30

 Ståhlberg (2002) s. 227. 
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- fördelningen av obetalt arbete i relation till socialt kön (könsroller), och 

- fördelningen av obetalt arbete i relation till kvinnors sysselsättning och 

möjligheten att kombinera familjeliv och arbetsliv. 

Andra frågor som ryms inom begreppet jämställdhet, så som könsdiskriminering, 

kommer däremot inte att behandlas inom ramen för den här uppsatsen.
31

 Det kan 

tilläggas att anledningen till att jag har valt att fokusera på migrerande arbetstagares 

tillgång till familjeförmåner istället för kvinnors tillgång till sådana förmåner beror på 

att undersökningen och analysen också har betydelse för män. Ju mer vi rör oss bort 

från traditionella stereotyper och könsroller, och mot samhällen där både män och 

kvinnor förvärvsarbetar på samma villkor och delar familjeansvaret mellan sig, ju 

mindre relevant blir det att tala om manliga och kvinnliga förutsättningar och 

könstypiska sociala risker. 

 

Slutligen ska något ska även sägas om begreppet social trygghet. Det finns nämligen 

ingen allmänt accepterad definition av det begreppet. Ibland används det med avseende 

på socialförsäkring men i andra fall inkluderas även socialhjälp och/eller sjukvård.
32

 I 

artikel 3(1) i förordning 883/04 används begreppet för att definiera det materiella 

tillämpningsområdet för samordningsreglerna och socialhjälp exkluderas uttryckligen i 

artikel 3(5).
33

 Huruvida en förmån utgör en sådan social trygghetsförmån som omfattas 

av förordningen eller socialhjälp avgörs enligt EU-domstolens praxis utifrån förmånens 

kännetecken, bland annat dess syfte och villkor för beviljande. Den nationella 

klassificeringen har däremot ingen betydelse.
34

 Av domstolens praxis framgår vidare att 

en förmån ska betraktas som en social trygghetsförmån om den beviljas mottagaren – 

utan någon individuell och skönsmässig bedömning av dennes personliga behov – på 

grundval av en situation som definieras i lag och hänför sig till någon av de risker som 

uttryckligen anges i förordningen.
35

 Mot bakgrund av att perspektivet i det här arbetet är 

EU-rättsligt används begreppet social trygghet med den betydelse det har i en EU-

                                                 
31

 För rättspraxis om könsdiskriminering och social trygghet se t.ex. C-595/12 Napoli, C-173/13 Leone & 

Leone och C-222/14 Maistrellis. 
32

 Holm (2010) s. 41 f. och Erhag (2002) s. 26. 
33

 Vissa förmåner med drag av socialhjälp omfattas dock av förordningen. Se artikel 3(3), artikel 70 och 

bilaga X i förordning 883/04. 
34

 Se t.ex. C-160/96 Molenaar p. 19 och C-433/13 Kommissionen mot Slovakien p. 70. 
35

 Se t.ex. C-388/09 da Silva Martins p. 38 och C-433/13 p. 71. 



8 

 

rättslig kontext.
36

 Således skriver jag ibland socialförsäkringsskydd och 

socialförsäkringssystem istället för social trygghet eller socialt trygghetssystem. 

 

1.5 Metod och material 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utifrån rättskällorna utreda rättsläget och 

diskutera vad som är gällande rätt på det valda området.
37

 Det perspektiv som anlagts är 

EU-rättsligt och till grund för arbetet ligger lagtext i form av primär och sekundär EU-

rätt, rättspraxis ifrån EU-domstolen och juridisk litteratur. Rättskällorna har värderats 

med vägledning av den EU-rättsliga rättskälleläran.
38

 Det förtjänar att påpekas att EU-

domstolens avgöranden har varit en särskilt viktig källa till information, eftersom 

uppsatsens fokuserar på den rättsutveckling som skett genom praxis. Urvalet av rättsfall 

har gått till så att samtliga avgöranden som EU-domstolen meddelat under 2000-talet, 

och som är av relevans för samordningen av familjeförmåner, studerats. Därefter har de 

domar som haft en särskild påverkan på tillgången till familjeförmåner i 

gränsöverskridande situationer valts ut och sorterats in under fyra teman. De utvalda 

rättsfallen har sedan systematiserats och analyserats i syfte att kartlägga om tillgången 

till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer ökat eller minskat. Det kan 

tilläggas att Missocs webbplats
39

 (www.misoc.org) och EU-domstolens webbplats 

(www.curia.europa.eu) använts för att inhämta faktauppgifter av olika slag. 

 

Merparten av de avgöranden som EU-domstolen meddelat under 2000-talet rör reglerna 

i den äldre samordningsförordningen och domstolen har i regel inte haft anledning att 

yttra sig över förhållandet till förordning 883/04. Faktum är att den absoluta majoriteten 

av de rättsfall som ligger till grund för det undersökningen rör förordning 1408/71. Den 

omständigheten har medfört vissa svårigheter att utröna gällande rätt i relation till den 

nya samordningsförordningen. Huvudsakligen har jag gått till väga på så sätt att jag 

                                                 
36

 Begreppet används i dess EU-rättsliga betydelse med en observation. Enligt artikel 3(1)(a) omfattar 

förordning 883/04 inte bara traditionella socialförsäkringsförmåner utan även förmåner vid sjukdom, dvs. 

sjukvård. Mot bakgrund av att arbetet fokuserar på familjeförmåner används begreppet social trygghet 

däremot främst med avseende på socialförsäkringsförmåner. 
37

 En sådan metod kallas ibland för rättsdogmatisk, Sandgren (2005) s. 649. När perspektivet är EU-

rättsligt kan en ”vanlig” rättsdogmatisk metod emellertid inte användas eftersom den EU-rättsliga 

rättskälleläran skiljer sig ifrån den svenska, Hettne och Otken (2011) s. 36 f. 
38

 Hettne och Otken skriver om den EU-rättsliga rättskälleläran Hettne och Otken (2011) s. 39 ff. 
39

 Missoc står för Mutual Information System on Social Protection och är en hemsida som samordnas av 

Komissionen. Sidan innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om de nationella 

socialförsäkringssystemen. 
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jämfört bestämmelserna det nya regelverket med reglerna i den äldre förordningen. 

Därutöver har jag analyserat bestämmelserna i deras kontext, dvs. utifrån övriga regler i 

samordningsförordningen, primärrätten och annan rättspraxis från EU-domstolen. I den 

mån de aktuella rättsfallen analyserats i doktrin har de resonemang som där förts i 

relation till förordning 883/04 utgjort en värdefull källa till vägledning och inspiration. 

 

Uppsatsen utreder inte bara vad som är gällande rätt utan diskuterar även orsakerna till 

rättsutvecklingen. I den delen har jag framför allt utgått ifrån EU-domstolens rättspraxis 

och doktrin. Vidare diskuteras tillgången till familjeförmåner de lege ferenda med fokus 

på de konsekvenser rättsutvecklingen kan få för jämställdheten.
40

 Utöver de källor som 

redan räknats upp har publikationer från Kommissionen använts i syfte att analysera 

rättsutvecklingen i relation till EU:s politik. Ansatsen är dessutom till viss del 

tvärvetenskaplig
41

 i den bemärkelsen att statsvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och 

ekonomisk litteratur använts som en språngbräda för diskussionen om jämställdhet. 

Enligt Gräns kan en tvärvetenskaplig ansats vara motiverad eftersom rättslig 

problemlösning i allt större utsträckning förutsätter att situationer förstås och analyseras 

ur fler perspektiv än det rent juridiska. Hon menar att en lösning som framstår som 

rationell utifrån ett rent juridiskt perspektiv kan ofta ge irrationella eller oacceptabla 

konsekvenser utifrån andra perspektiv som också är betydelsefulla.
42

 Materialet från 

andra forskningsfält har bidragit med perspektiv på samspelet mellan social trygghet, 

könsroller, fördelningen av obetalt hemarbete, tillgången till resurser, och kvinnors 

förvärvsarbete. Således har det använts i syfte att diskutera rättsutvecklingen och 

alternativa rättsliga lösningar i en bredare kontext. Slutligen kan det tilläggas att jag 

använt mig av ett socialförsäkringshistoriskt perspektiv i kapitel 2 i syfte att teckna en 

bakgrund till ämnet och förklara den jämställdhetsproblematik som finns på området för 

social trygghet.  

  

                                                 
40

 Precis som Jareborg menar jag att en rättsvetenskaplig metod som går ut på att fastställa gällande rätt 

utifrån rättsskällorna även lämnar utrymme för en diskussion om nya svar och bättre lösningar. Se 

Jareborg (2004) s. 4. 
41

 Gräns definierar tvärdisciplinär forskning är forskning som går över diciplingränserna i syfte att 

förklara begrepp eller fenomen inom ett område genom att använda sig av teorier, begrepp och 

förklaringsmodeller ifrån ett annat vetenskapsområde Gräns (2013) s. 429. 
42

 Gräns (2013) s. 429. 
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2 Social trygghet i Europa 

2.1 Framväxten av socialförsäkringssystem och behovet av samordning 

I Europa började statliga system för social trygghet att växa fram redan under 1800-

talet.
43

 Utvecklingen tog olika riktningar i olika länder, och i stora drag kan de 

socialförsäkringssystem som idag finns i EU:s medlemsstater delas in utifrån tre 

modeller: Bismarckmodellen, Beveridgemodellen och den nordiska modellen.
44

 De 

olika modellerna skiljer sig framförallt åt ifråga om vilken personkrets som är försäkrad, 

hur systemet finansieras och hur höga ersättningsnivåerna är.
45

 Däremot utgår samtliga 

modeller ifrån att socialförsäkringsskyddet är territoriellt begränsat, dvs. att det är 

knutet till en viss stats territorium och/eller den statens medborgare. Olikheterna mellan 

de nationella systemen är tillsammans med de territoriella begränsningarna orsaken till 

att de sociala trygghetssystemen samordnats på EU-rättslig nivå.
46

 

 

Idén om att samordna de nationella socialförsäkringssystemen fick fäste i Europa redan 

under 1950-talet. I förhandlingarna inför bildandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapen (EEG) stod det nämligen tidigt klart att det var nödvändigt att koordinera 

de nationella systemen för att planerna på en gemensam marknad skulle kunna 

förverkligas.
47

 Lapptäcket av sociala trygghetssystem riskerade att avskräcka arbets-

tagare från att flytta inom gemenskapen eftersom det var svårt att förutse vilka 

konsekvenser en flytt kunde få för rätten till social trygghet. För att uppnå en gemensam 

marknad med en fritt rörlig arbetskraft var det därför en nödvändighet att skydda de 

sociala rättigheterna för arbetstagare som rörde sig inom gemenskapen. Med anledning 

av detta fick lagstiftaren genom Romfördraget kompetens att anta lag på området i syfte 

att undanröja eventuella hinder för den fria rörligheten för arbetstagare (artikel 51 EEG, 

idag artikel 48 FEUF).
48

   

 

                                                 
43

 Paju (2015) s. 79 f. 
44

 Erhag menar emellertid att de sociala trygghetssystemen kan delas in i fler grupper än så Erhag (2002) 

s. 61 ff. 
45

 För en mer detaljerad redogörelse för de tre modellerna se t.ex. Paju (2016) s. 15 ff. 
46

 Paju (2016) s. 16 ff. 
47

 Paju (2015) s. 87 ff. 
48

 Pennings (2015) s. 20. 
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2.2 En traditionell syn på familjen och vem som är arbetstagare 

Historiska faktorer förklarar inte bara varför och i vilket syfte de nationella 

socialförsäkringssystemen samordnats på EU-rättslig nivå. Utifrån en historisk kontext 

blir det även tydligt varför samordningen idag kan kritiseras för att vara omodern och 

sakna ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom uppsatsen bland annat syftar till att 

analysera om en ökad tillgång till familjeförmåner är positiv för jämställdheten 

presenteras här en kort redogörelse för de idéer om arbetsmarknaden och familjen som 

dominerade när de nationella socialförsäkringssystemen och den EU-rättsliga 

samordningen först tog form. 

 

Såväl de nationella socialförsäkringssystemen som den EU-rättsliga samordningen 

började utformas under en tid då könsrollerna i Europa var starka. Stereotypa 

föreställningar om att mannen skulle arbeta medan det var kvinnans uppgift att ta hand 

om hem och barn var djupt rotade och satte tydlig prägel på de tidiga systemen för 

social trygghet.
49

 Utgångspunkten var att kvinnor försörjdes av män, och kvinnors rätt 

till social trygghet var därför ofta indirekt i den bemärkelsen att den måste härledas via 

mannens anställning och inkomst.
50

 Således förutsatte tillgång till sociala 

trygghetsförmåner i regel förvärvsarbete för män och giftemål för kvinnor. I den mån 

kvinnor förvärvsarbetade uppfattades deras arbete som sekundärt och ett tillfälligt 

komplement till mannens.
51

 Familjerelaterade risker som hänför sig särskilt till kvinnors 

förlorade arbetsförmåga (så som graviditet) eller som ansågs kvinnotypiska (så som 

föräldraskap) fick därför ingen eller mycket lite uppmärksamhet.
52

 Utgångspunkten var 

helt enkelt att en arbetstagare var en man vars arbetsförmåga inte påverkades av 

föräldraskap. 

 

Arbetet med den EU-rättsliga samordningen inleddes som sagt i syfte att möjliggöra fri 

rörlighet för arbetstagare. Precis som de nationella regelverken byggde samordningen 

på stereotypa föreställningar om män och kvinnors olika roller och det var således 

                                                 
49

 Bock beskriver exempelvis hur välfärdspolitiken i Tyskland under 30-talet uttryckligen syftade till att 

få kvinnor att välja bort arbetslivet för att istället gifta sig och ägna sig åt familj och barn Bock (1991) s. 

242. 
50

 Paskalia (2005) s. 199. 
51

 Se Ståhlberg (2002) s. 232 och Scheiwe (1996) s. 85. 
52

 Paskalia (2005) s. 200. 
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manliga migrerande arbetstagare som man såg framför sig.
53

 Det antogs att frivillig 

migration huvudsakligen är ekonomiskt motiverad och ett manligt fenomen. Kvinnlig 

migration betraktades däremot som sekundär och den dominerande uppfattningen var 

att kvinnor framför allt flyttade av familjeskäl, dvs. för att följa med den manlige 

familjeförsörjaren.
54

 Frågan är om inte den synen på migration till viss del var omodern 

redan när de första samordningsreglerna antogs.
55

  

 

Klart är att den socio-ekonomiska och demografiska kontext som socialförsäkrings-

systemen och samordningen utvecklades i står i skarp kontrast till dagens Europa. För 

det första arbetar kvinnor i stor utsträckning.
56

 För det andra har förändringarna på 

arbetsmarknaden åtföljts av förändrade familjestrukturer. Många familjer har i dag två 

inkomster och det är inte ovanligt att välja att leva som sambos eller att skilja sig.
57

 Det 

familjeideal som socialförsäkringssystemen ursprungligen utformades efter har således 

passerat sitt bäst före-datum. På liknande sätt har både manlig och kvinnlig migration i 

Europa förändrats och majoriteten av de kvinnor som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet 

idag måste betraktas som självständiga aktörer.
58

 Faktum är att en stor andel av de som 

migrerar inom EU är kvinnor och att många av dem dessutom är ogifta. Ofta är skälen 

till att kvinnor flyttar både av ekonomisk och familjerelaterad karaktär och det är vanligt 

att skälen förändras över tid.
59

 Det är lätt att föreställa sig hur en person som flyttar på 

grund av ett jobberbjudande stannar permanent därför att han eller hon träffar en partner 

och bildar familj i det nya landet. På samma vis är det säkert inte ovanligt att personer 

som migrerar för att flytta till sin partner skaffar sig ett jobb och stannar även efter att 

relationen tagit slut. 

 

Kärnan i kritiken om att ett jämställdhetsperspektiv saknas i samordningen handlar 

således om att reglerna inte moderniserats för att hålla jämna steg med samhälls-

utvecklingen. Daly och Rake menar att en traditionell syn på familjen, äktenskapet och 

män och kvinnors roller på många sätt lever kvar i Europa.
60

 Stalford bekräftar detta och 

                                                 
53

 Paskalia (2005) s. 202. 
54

 Ackers (1998) s. 145. 
55

 Jfr Ackers (1998) s. 156. 
56

 Eurostat, File:Employment rates by sex, age group 15–64, 2014 (¹) (%) YB16.png. 
57

 Paskalia (2004) s. 67 f. 
58

 Paskalia (2005) s. 203. 
59

 Ackers (1998) s. 149 ff. 
60

 Daly och Rake (2003) s. 151 f. 
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pekar på att EU-domstolen fortfarande betraktar äktenskapet som en viktig grund för 

rätten till sociala trygghetsförmåner.
61

 Att anpassa systemen för social trygghet efter 

dagens samhälle och en ny typ av arbetstagare som kombinerar arbete och familjeansvar 

är således en utmaning på såväl nationell som EU-rättslig nivå. Mot den bakgrunden 

kan man fråga sig vilken betydelse tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande 

situationer har för de migrerande arbetstagare som tar ett stort familjeansvar (i regel 

kvinnor). I kapitel 8 återkommer jag till den frågan i samband med att en ökad tillgång 

till familjeförmåner analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

2.3 EU:s kompetens på området för social trygghet 

EU:s kompetens styrs enligt artikel 5(1) FEU av principen om tilldelade befogenheter 

vilket innebär att EU bara har den kompetens som medlemsstaterna uttryckligen tilldelat 

unionen. Fördragen fungerar som en kompetenskatalog och varje EU-rättslig 

lagstiftningsakt måste ha uttryckligt stöd i en fördragsbestämmelse.
62

 Som förklaras i 

avsnitt 2.1 fick EU ursprungligen kompetens att samordna de nationella trygghets-

systemen i syfte att uppnå ett ekonomiskt motiv (att undanröja hinder mot den fria 

rörligheten för arbetstagare), inte ett socialt. Kompetensen var således indirekt i den 

bemärkelsen att den härleddes via den fria rörligheten för arbetstagare. Över tid har den 

sociala dimensionen av EU-samarbetet fått mer uppmärksamhet och utvecklats.
63

 

Fortfarande måste EU:s lagstiftningskompetens på området för social trygghet dock 

härleds via den fria rörligheten för arbetstagare (artikel 45 och 48 FEUF).
64

 Den 

rättsliga grunden för såväl förordning 1408/71 som förordning 883/04 finns följaktligen 

i artikel 48 FEUF.
65

  

 

Sambandet mellan samordningen av systemen för social trygghet och arbetskraftens fria 

rörlighet är centralt för det här arbetet på flera sätt. Kopplingen till fri rörlighet är tydlig 

i flera av de rättsfall som diskuteras kapitel 3–6 och när orsakerna till rättsutvecklingen 

undersöks närmare i kapitel 7 står det klart att hänsyn till den fria rörligheten spelar en 

avgörande roll i EU-domstolens resonemang. Slutligen är den omständighet att 

                                                 
61

 Stalford (2002) s. 415 f. 
62

 Lenaerts ochVan Nuffel (2011) s. 112. 
63

 Holm redogör mer ingående för utvecklingen Holm (2010) s. 44 ff.  
64

 EU har även viss kompetens via bestämmelserna om unionens socialpolitik (artikel 151 och 153 FEUF) 

men den är mycket begränsad. Se Paju (2016) s. 20. 
65

 Förordning 884/04 grundas dessutom även på generalklausulen i artikel 352 FEUF. 
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ekonomiska motiv ligger bakom samordningen intressant för diskussionen om 

jämställdhet i kapitel 8. Utformningen av EU:s kompetens och tyngdpunkten på 

ekonomiska hänsyn (istället för sociala) skulle kunna vara en del av förklaringen till att 

ett uttalat jämställdhetsperspektiv saknas i samordningsförordningen. 

 

I fråga om EU:s kompetens förtjänar det även att understrykas att området för social 

trygghet inte harmoniserats genom EU-rätten. För att interagera nationella 

socialförsäkringssystem kan nämligen två olika tekniker användas – harmonisering och 

koordinering.
66

 Harmoniserande åtgärder tar sikte på de materiella reglerna i de 

nationella systemen och syftar till att förändra dem för att säkerställa en viss nivå av 

social trygghet. Avsikten med koordinering, eller samordning är istället till att jämka 

samman de befintliga nationella systemen. Genom en sådan metod kompletteras de 

nationella reglerna som tar sikte på interna situationer med samordningsregler som 

reglerar gränsöverskridande fall. Genom samordning bestäms vilken nationell 

lagstiftning som ska tillämpas när, och på så sätt undanröjs risken för positiva och 

negativa lagkonflikter i gränsöverskridande situationer.
67

 Distinktionen mellan de två 

teknikerna är emellertid inte alltid självklar eftersom koordinering ofta leder till ett visst 

mått av anpassning på nationell nivå, dvs. harmonisering.
68

 Utifrån teknikernas syfte är 

det emellertid möjligt att skilja dem åt. Medan harmonisering syftar till en tillnärmning 

av materiell nationell socialförsäkringsrätt är syftet med koordinering nämligen att 

skapa en tillnärmning av internationell socialförsäkringsrätt.
69

 Den EU-rättsliga 

samordningsförordningen hör till den senare kategorin.  

 

Att såväl förordning 883/04 som förordning 1408/71 är instrument för samordning är en 

central utgångspunkt för det här arbetet. Reglernas karaktär är särskilt intressant för de 

lege ferenda-diskussionen i kapitel 8 och utblicken i kapitel 9 eftersom det är en stor 

skillnad på vilka slags förändringar som är möjliga att åstadkomma med samordnande 

regler jämfört med harmoniserande regler.  

                                                 
66

 Erhag (2002) s. 75. 
67

 Pennings (2015) s. 6 f. 
68

 Holm (2010) s. 60. 
69

 Erhag (2002) s. 76 f. 
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2.4 Särskilt om samordningen av familjeförmåner 

Uppsatsens övergripande syfte är att kartlägga hur tillgången till familjeförmåner i 

gränsöverskridande situationer påverkats av EU-domstolens rättspraxis. Familje-

förmåner definieras i artikel 1(z) i förordning 883/04 som förmåner som syftar till att 

täcka en familjs utgifter.
70

 Kategorin familjeförmåner (family benefits) är bred och 

omfattar alltifrån generella bidrag så som barnbidrag (child benefits) till särskilda bidrag 

som syftar till att göra det möjligt för en förälder att avstå ifrån att förvärvsarbeta för att 

istället ta hand om ett barn i hemmet (child-raising allowance).
71

 Även vissa 

föräldraförmåner (parental benefits) som kompenserar inkomstbortfall och gör det 

möjligt för arbetande föräldrar att under perioder vara hemma för att ta hand om sitt 

barn omfattas enligt EU-domstolens praxis av kategorin familjeförmåner.
72

  

 

Samordningsreglerna bygger i stor utsträckning på att familjeförmåner i första hand ska 

beviljas av arbetslandet, inte bosättningslandet.
73

 I de nationella systemen beviljas 

sådana förmåner emellertid ofta på basis av bosättning och i regel baseras 

ersättningsnivåerna inte på förmånstagarens inkomst.
74

 Som förklarats i avsnitt 1.1 har 

den skillnaden i synen på familjeförmåner på nationell och EU-rättslig nivå orsakat en 

hel del tillämpningsproblem. Ytterligare något som är speciellt med familjeförmåner är 

att EU-domstolen slagit fast att sådana förmåner inte är individuella utan att de utgår till 

familjen som ett kollektiv.
75

 Enligt domstolens praxis är det därför inte relevant vem av 

föräldrarna en familjeförmån utges till. Dessutom kan att såväl arbetstagaren själv som 

dennes familjemedlemmar stödja sig på reglerna om exportabilitet av familjeförmåner.
76

 

Sammantaget är kategorin familjeförmåner något av en udda figur i samordningen 

vilket beror på att reglerna i första hand utformats för att koordinera individuella 

arbetsbaserade förmåner.
77

 

 

                                                 
70

 Artikel 1(u)(i) i förordning 1408/71. 
71

 Holm (2010) s. 158 f. 
72

 Se t.ex. C-275/96 Kuusijärvi där EU-domstolen klassificerade den svenska föräldrapenningen som en 

familjeförmån. 
73

 Se t.ex. artikel 11(3)(a), artikel 67 och artikel 68(1)(a) i förordning 883/04. 
74

 Missoc: Comparative Tables on Social Protection – Situation on 01/07/2015. 
75

 De förenade målen C-245/94 och C-213/94 Hoever och Zachow. 
76

 De förenade målen C-245/94 och C-213/94, C-255/99 Humer och C-363/08 Slanina. 
77

 Holm (2010) s. 207 f. och Pennings (2015) s. 255. 
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Som framgår av avsnitt 1.2 är avsikten i det här arbetet att undersöka tillgången till 

familjeförmåner i relation till fem principer i samordningsförordningen: principen om 

likabehandling, principen om sammanläggning, principen om exportabilitet, principen 

om förhindrande av sammanträffande av förmåner och principen om en tillämplig lag. 

De första tre principerna är speciella på det sättet att de inte bara framgår av 

förordningen utan även direkt av primärrätten (artikel 18 och 48 FEUF). De principerna 

är således inte unika för samordningsförordningen utan så pass centrala för EU-rätten 

att de har primärrättslig status. Principernas plats i primärrätten får betydelse för 

tillgången till familjeförmåner vilket blir tydligt och diskuteras närmare i kapitel 3. 

Medan principerna om sammanläggning och exportabilitet stadgas i artikel 48 FEUF 

som tar sikte på den fria rörligheten för arbetstagare, framgår det av artikel 18 FEUF att 

principen om likabehandling gäller inom hela tillämpningsområdet för fördragen. Att 

principen om likabehandling är särskilt grundläggande avspeglas även i dess placering i 

artikel 4 i förordning 883/04. De fem principerna presenteras mer ingående i kapitel 3–6 

men något kort ska redan nu sägas om varför de har betydelse för tillgången till 

familjeförmåner. 

 

Av principen om likabehandling (artikel 4 i förordning 883/04) framgår att personer 

som omfattas av samordningsförordningen ska ha samma rättigheter och skyldigheter 

enligt en medlemsstats lagstiftning som den medlemsstatens egna medborgare. Således 

får migrerande arbetstagare inte behandlas sämre än arbetstagare som inte utnyttjat 

rätten till fri rörlighet. Principen om likabehandling innebär alltså att en migrerande 

arbetstagare får tillgång till familjeförmåner i en ny medlemsstat som han eller hon 

flyttar till på samma villkor som de arbetstagare som redan bor där. Principen om 

sammanläggning framgår i sin tur av artikel 6 i förordningen. Av bestämmelsen följer 

att medlemsstaterna i regel är skyldiga att beakta perioder av försäkring, anställning 

eller bosättning som fullgjorts i en annan medlemsstat när rätten till en förmån villkoras 

av sådana perioder. Således är principen om sammanläggning viktig för tillgången till 

familjeförmåner eftersom den förbättrar en migrerande arbetstagares förutsättningar för 

att uppfylla villkoren för en familjeförmån i en ny medlemsstat.  

 

Principen om exportabilitet framgår både av den generella regeln om upphävande av 

krav på bosättning i artikel 7 och av den speciella regeln om export av familjeförmåner i 

artikel 67 i förordning 883/04. I artikel 7 stadgas att kontantförmåner inte ska minskas, 
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ändras, hållas inne, dras in eller förverkas med anledning av att mottagaren eller dennes 

familjemedlemmar bor i en annan medlemsstat. Att medlemsstaterna inte får ställa upp 

krav på bosättning när samordningsförordningen är tillämplig får särskilt stor betydelse 

för tillgången till familjeförmåner eftersom sådana förmåner beviljas just på basis av 

bosättning i många medlemsstater.
78

 I artikel 67 specificeras att personer vars 

familjemedlemmar bor i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ska ha 

rätt till familjeförmåner som om familjemedlemmarna var bosatta där. Att en 

arbetstagare har rätt att exportera familjeförmåner från arbetslandet till en annan 

medlemsstat där hans eller hennes familj bor får givetvis stor betydelse för tillgången 

till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer.  

 

Principen om förhindrande av sammanträffande av förmåner framgår i sin tur av artikel 

10 i förordning 883/04 och innebär att samordningsförordningen i huvudregel inte ska 

kunna åberopas för att erhålla eller bevara en rätt till flera förmåner av samma slag för 

samma period. Kort sagt ska tillämpningen av samordningsreglerna inte kunna leda till 

en kumulering av förmåner. Förbudet mot sammanträffande förmåner begränsar således 

tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer. Principen om endast en 

lag ska vara tillämplig stadgas slutligen i artikel 11 i förordningen. Liksom principen 

om sammanträffande har den en begränsande effekt på tillgången till familjeförmåner 

eftersom den innebär att en person i regel bara kan få tillgång till förmåner enligt en 

medlemsstats lagstiftning med stöd av förordningen. Sammanfattningsvis förstärker de 

tre första principerna tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer 

medan de två sista principerna begränsar den.  

                                                 
78

 Missoc: Comparative Tables on Social Protection – Situation on 01/07/2015. 
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3 Principerna om likabehandling och sammanläggning 

3.1 Närmare om likabehandling och sammanläggning 

Principen om likabehandling och principen om sammanläggning är grundläggande för 

samordningen av de sociala trygghetssystemen.
79

 Som förklarats i avsnitt 2.3 syftar 

samordningsreglernas till att främja den fria rörligheten genom att säkerställa tillgången 

till social trygghet i gränsöverskridande situationer. Mot den bakgrunden kan 

likabehandlingsprincipen förstås som ett sätt för EU-lagstiftaren att försäkra sig om att 

arbetstagare inte avskräcks ifrån att ta ett arbete i en annan medlemsstat. Principen om 

likabehandling i artikel 4 i förordning 883/04 förbjuder att medlemsstaterna behandlar 

migrerande arbetstagare sämre än sina egna medborgare enbart på den grunden att de 

utnyttjat rätten till fri rörlighet.
80

 EU-domstolen har klargjort att förbudet omfattar såväl 

direkt som indirekt diskriminering.
81

 Det innebär att det kan vara otillåtet att ställa upp 

villkor för en rätt till en förmån som lättare uppfylls av en medlemsstats egna 

medborgare.
82

 

 

Även principen om sammanläggning av perioder kan förstås som ett sätt att se till att 

arbetstagare inte avskräcks ifrån att utnyttja den fria rörligheten. Principen stadgas i 

artikel 6 i förordning 883/04 och innebär att perioder av arbete, försäkring eller 

bosättning som en migrerande arbetstagare fullgjort i en annan medlemsstat ska beaktas 

av den behöriga medlemsstaten som om de fullgjorts där.
83

 På så sätt får den som 

utnyttjar sin rätt till fri rörlighet behålla rättigheter och förmåner som han eller hon har 

eller är på väg att förvärva. Erhag uttrycker det som så att ”Sammanläggningsprincipen 

är en förutsättning för att en person ska kunna göra internationell karriär med ett vettigt 

socialförsäkringsskydd.”.
84

 Reglerna om likabehandling och sammanläggning är således 

två viktiga pusselbitar för att samordningsreglerna ska fylla sitt syfte och främja den fria 

rörligheten. I avsnitt 3.2–3.4 presenteras fyra fall som klargör att sammanläggning och 

likabehandling fyller en minst lika viktig funktion när tillgången till familjeförmåner 

studeras särskilt. 

                                                 
79

 Se t.ex. skäl 5 och 13–14 i förordning 883/04 och Paju (2016) (1) s. 38. 
80

 Artikel 3 i förordning 1408/71. 
81

 Se t.ex. C-41/84 Pinna. 
82

 Erhag (2002) s. 245 f. 
83

 Artikel 18, 37, 44, 68 och 72 i förordning 1408/71. 
84

 Erhag (2002) s. 249. 
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3.2 Sammanläggning med stöd av primärrätten 

2004 hänsköts två mål som rörde den svenska föräldrapenningen till EU-domstolen: 

Rockler och Öberg.
85

 Målen rörde två svenska medborgare som arbetat en tid vid EU:s 

institutioner och som återvänt till Sverige i samband med att de fått barn. 

Försäkringskassan fattade i båda fall beslut om att föräldrapenning på sjukpenningnivå 

inte kunde beviljas därför att kravet på att föräldern har varit försäkrad för sjukpenning 

över garantinivån under 240 dagar närmast barnets födelse inte var uppfyllt. Både 

Rockler och Öberg skulle emellertid ha uppfyllt det kravet om Försäkringskassan 

beaktat de perioder de omfattats av sjukförsäkringssystemet för EU-tjänstemän. 

Eftersom det försäkringssystemet inte omfattas av samordningsreglerna som 

koordinerar medlemsstaternas nationella system var frågan i målen om EU-rätten – 

särskilt reglerna om fri rörlighet för arbetstagare – innebar att de försäkringsperioder 

som Rockler och Öberg fullgjort under sin tid som EU-tjänstemän ändå måste beaktas.  

 

Mot bakgrund av artikel 45 FEUF (då artikel 39 EG) besvarade EU-domstolen den 

frågan jakande.
86

 EU-tjänstemän ska nämligen enligt fast rättspraxis betraktas som 

migrerande arbetstagare. Följaktligen omfattas de av artikel 45 FEUF vilket innebär att 

de inte kan nekas de sociala rättigheter och förmåner som de har rätt till enligt den 

artikeln. Nationella bestämmelser som hindrar eller avskräcker EU-medborgare från att 

utnyttja sin rätt till fri rörlighet strider mot artikel 45 FEUF och är förbjudna om de inte 

har ett legitimt syfte som är förenligt med fördraget samt är proportionerliga.
87

 EU-

domstolen ansåg inte att de villkoren var uppfyllda i något av målen och konstaterade 

därför att Försäkringskassan inte kunde bortse från de perioder av arbete som Rockler 

och Öberg fullgjort utomlands.
88

  

 

Trots att reglerna om sammanläggning i samordningsförordningen inte var tillämpliga 

var sammanläggning alltså ändå möjligt med stöd av primärrätten. Effekten blev att 

Rockler och Öberg beviljades familjeförmåner till ett högre belopp än vad de annars 

haft rätt till. Avgörandena innebär således att primärrätten kan få betydelse för 

tillgången till familjeförmåner i fall där en migrerande arbetstagare inte kan förlita sig 

                                                 
85

 C-137/04 Rockler och C-185/04 Öberg. 
86

 C-137/04 p. 28 och C-185/04 p. 26. 
87

 C-137/04 p.15–20 och 22 samt C-185/04 p. 12–17 och 19. 
88

 C-137/04 p. 28 och C-185/04 p. 26. 
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på samordningsreglerna. Det är uppenbart att tillgången till familjeförmåner ökar för 

den grupp migrerande arbetstagare som arbetat en period som EU-tjänstemän. Frågan 

om målen även kan ha en mer generell betydelse för tillgången till familjeförmåner 

diskuteras närmare i avsnitt 3.5. 

 

3.3 Likabehandling innebär likställande av fullgjorda referensperioder 

Målet Klöppel avgjordes 2008 och rörde en tysk arbetstagare, bosatt i Österrike, som 

ansökt om en förlängning av den period då hon var berättigad till det österrikiska 

vårdnadsbidraget.
89

 Enligt österrikisk rätt kunde förmånen nämligen betalas ut under ett 

extra halvår om båda föräldrar erhöll eller hade erhållit bidraget. Emellertid avslogs 

ansökan trots att kvinnans partner erhållit tyskt vårdnadsbidrag under en period då 

familjen var bosatt i Tyskland. De österrikiska myndigheterna gjorde alltså skillnad 

mellan referensperioder som fullgjorts i Österrike och referensperioder som fullgjorts i 

andra medlemsstater. Frågan i målet var om det var förenligt med EU-rätten.  

 

EU-domstolen började med att påpeka att även om området för social trygghet inte 

harmoniserats så måste medlemsstaterna förhålla sig till EU-rätten när de utövar sin 

kompetens på området.
90

 Mot bakgrund av icke-diskrimineringsprincipen, som 

uttryckligen framgår av fördragen (artikel 18 FEUF) och som konkretiserats i artikel 3 i 

förordning 1408/71, kom domstolen fram till att kvalifikationsperioder som fullgjorts i 

en annan medlemsstat måste behandlas likadant som perioder som fullgjorts i den egna 

medlemsstaten. Regler som innebär att en skillnad görs mellan sådana perioder kan 

nämligen vara indirekt diskriminerande eftersom de missgynnar migrerande arbets-

tagare i förhållande till arbetstagare som inte utnyttjat sin fria rörlighet.
91

  

 

Domen innebär således att medlemsstaterna kan vara tvungna att beakta andra typer av 

referensperioder än de som omfattas av reglerna om sammanläggning (perioder av 

försäkring, arbete och bosättning). Att likabehandlingsprincipen kan ha den effekten 

ökar tillgången till familjeförmåner i de fall då rätten till förmåner villkoras av att 

sådana referensperioder ska ha uppfyllts. Emellertid poängterade domstolen att den inte 

                                                 
89

 C-507/06 Klöppel. 
90

 C-507/06 p. 16. 
91

 C-507/06 p. 17–19 och 22. 
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hade tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma om de Österrikiska reglerna var 

motiverade.
92

 Av det yttrandet kan det utläsas att nationella villkor för att erhålla en 

förmån, som en migrerande arbetstagare har svårare än medlemsstatens egna 

medborgare att uppfylla, i teorin kan vara förenliga med EU-rätten. Vad det innebär för 

tillgången till familjeförmåner diskuteras närmare i avsnitt 3.5. 

 

3.4 En oväntad tolkning av begreppet sammanläggning? 

År 2011 avgjordes målet Bergström som precis som Rockler och Öberg rörde den 

svenska föräldrapenningen.
93

 Rättsfallet blev uppmärksammat i doktrin då EU-

domstolen tolkade principen om sammanläggning på ett sätt som förvånade.
94

 Fallet 

rörde en svensk kvinna som under en period bosatt sig i Schweiz för att arbeta där. Efter 

att hon fött en dotter flyttade hon emellertid tillbaka till Sverige där hon ansökte om 

föräldrapenning på sjukpenningnivå. Försäkringskassan beviljade en lägre ersättning på 

grundnivå mot bakgrund av att kvinnan inte uppfyllde villkoret om att ha arbetat i 

Sverige under 240 dagar innan barnets födelse. Mot bakgrund av det bilaterala avtalet 

mellan EU och Schweiz var förordning 1408/71 tillämplig i målet. Frågan var om 

regeln om sammanläggning i artikel 72 i förordning 1408/71 innebar att den period hon 

arbetat i Schweiz kunde läggas till grund för en rätt till högre ersättning.  

 

Flera av de som yttrat sig i målet menade att begreppet sammanläggning logiskt sett 

förutsätter att åtminstone två perioder av förvärvsarbete fullgjorts i två olika 

medlemsstater eftersom det annars inte finns något att lägga samman. EU-domstolen 

ansåg däremot att en sådan tolkning inte kunde godtas.
95

 Domstolen menade att 

begreppet måste förstås mot bakgrund av artikel 42 EG (nu 48 FEUF) och lydelsen i 

artikel 72 i förordning 1408/71. Genom en kombination av ändamålstolkning och 

ordalydelsetolkning kom domstolen fram till att alla perioder av försäkring, anställning 

eller verksamhet som egenföretagare som fullgjorts i en annan medlemsstat ska beaktas 

som om de fullgjorts i den aktuella medlemsstaten (min kursivering).
96

 Med andra ord 
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 C-507/06 p. 20. 
93

 C-257/10 Bergström. 
94

 Holm (2010) s. 119 ff. och 307. Paju instämmer i att domen får märkliga konsekvenser men menar att 

den utifrån en historisk kontext egentligen inte är oväntad Paju (2016) (2) s. 261 f. 
95

 C-257/10 p. 39–40. 
96

 C-257/10 p. 41–45. 



22 

 

hade Försäkringskassan inte möjlighet att begära att en period av förvärvsarbete 

fullgjorts i Sverige.  

 

Mot bakgrund av målet står det klart det rådde delade meningar om hur begreppet 

sammanläggning ska tolkas. Faktum är dock att domstolens slutsats i Bergström är helt i 

linje med tidigare rättspraxis, eller närmare bestämt med resonemanget i målet Öberg. 

Öberg hade nämligen inte heller börjat arbeta i Sverige då han ansökte om 

föräldrapenning på sjukpenningnivå och domstolens dom innebar som sagt att han ändå 

hade rätt till sådan ersättning mot bakgrund av den period han arbetat för EU-

domstolen. Det vore märkligt om sammanläggning med stöd av samordningsreglerna 

tillämpades på ett sätt som var mindre generöst än sammanläggning mot bakgrund av 

primärrätten. Trots allt framgår det av domstolens fasta rättspraxis att samordnings-

reglerna ska tolkas i ljuset av primärrätten och bestämmelserna om fri rörlighet.
97

  

 

Sammanfattningsvis innebär domen i Bergström att tillgången till förmåner ökar i 

relation till familjeförmåner som förutsätter att en period av arbete fullgjorts, eller som 

konstruerats så att förmånstagarens arbete påverkar ersättningsnivån. Vad gäller 

bosättningsbaserade förmåner har tolkningen av begreppet sammanläggning sannolikt 

inte lika stor betydelse eftersom ett krav på bosättning automatiskt uppfylls vid en flytt 

till en annan medlemsstat.
98

 Kort sagt är behovet av att beakta perioder av arbete 

troligtvis större än behovet av att beakta perioder av bosättning.  

 

3.5 Tillgången till familjeförmåner i ljuset av EU-domstolens rättspraxis 

Alla fyra mål som diskuterats i avsnitt 3.2–3.4 avgjordes på ett sätt som innebar att 

tillgången till familjeförmåner förbättrades för de inblandade. Avsikten i det här 

avsnittet är att titta närmare på vilken generell betydelse rättsfallen har för tillgången till 

familjeförmåner. På så vis kommer den första delen av uppsatsens första frågeställning 

att besvaras, dvs. hur den rättspraxis EU-domstolen meddelat i relation till principerna 

om likabehandling och sammanläggning påverkat tillgången till familjeförmåner i 

gränsöverskridande situationer. 

                                                 
97

 Se t.ex. C-67/79 Fellinger och de förenade målen C 611/10 och C-612/10 p. 53. 
98

 Bor arbetstagarens familjemedlemmar kvar i en annan medlemsstat ska de dessutom anses ha en fiktiv 

bosättning i arbetslandet vilket framgår av artikel 67 i förordning 883/04. 
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Det är tydligt att avgörandena i Rockler och Öberg förbättrade tillgången till 

familjeförmåner för den grupp migrerande arbetstagare som arbetat en period som EU-

tjänstemän. Frågan är om EU-domstolens slutsatser även har betydelse för tillgången till 

familjeförmåner för andra grupper? Paju anser att det är långt ifrån säkert att EU-

domstolen kommer att begränsa sitt resonemang till EU-tjänstemän i sin framtida 

praxis. Han menar att Rockler och Öberg illustrerar hur EU-domstolen via primärrätten 

gör en kringgående rörelse runt samordningsreglerna för att säkerställa den fria 

rörligheten, och liknar avgörandena vid den utveckling som skett genom EU-

domstolens rättspraxis i förhållande till den gränsöverskridande vården inom EU.
99

  

 

Patientrörlighet inom unionen är tillföljd av EU-domstolens praxis idag möjligt både på 

basis av samordningsreglerna och på basis av de primärrättsliga bestämmelserna om fri 

rörlighet för varor och tjänster (artikel 28 och artikel 56 FEUF).
100

 Att EU-domstolen 

öppnat upp en möjlighet för enskilda att förlita sig direkt på primärrätten kan tolkas som 

att domstolen ansett att samordningsreglerna inte är tillräckliga för att garantera den fria 

rörligheten inom unionen i fråga om gränsöverskridande vård. Frågan är om målen 

Rockler och Öberg visar att EU-domstolen anser att samordningsreglerna behöver 

kompletteras av primärrätten även när det gäller familjeförmåner? Paskalia har 

uppmärksammat att EU-domstolen i allt större utsträckning avgör mål om social 

trygghet på primärrätten istället för samordningsreglerna.
101

 Om Öberg och Rockler 

läses i den kontexten är det inte orimlig att dra slutsatsen att EU-domstolen kan ha 

öppnat upp för ett nytt sätt att tillämpa primärrätten i relation till familjeförmåner.  

 

Sammanfattningsvis står det klart att målen Rockler och Öberg har en generell 

betydelse för EU tjänstemän och att det dessutom inte är osannolikt att de kan ha en 

ännu bredare betydelse än så. Målen tycks nämligen öppna upp för att migrerande 

arbetstagare i vissa fall kan förlita sig på primärrätten när samordningsreglerna inte 

skyddar deras rätt till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer. Av domstolens 

resonemang i Rockler och Öberg kan det emellertid utläsas att de svenska regler som 

                                                 
99

 Paju (2006) s. 692 f. 
100

 Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av 

patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
101

 Paskalia (2014) s. 477. 



24 

 

var aktuella hade varit förenliga med EU rätten om de varit proportionerliga och haft ett 

legitimt syfte som var förenligt med fördraget.
102

 För att kravet på proportionalitet ska 

vara uppfyllt krävs att de nationella reglerna är ägnade att säkerställa att det 

eftersträvade målet uppnås samt att den inte går längre än vad som är nödvändigt för 

detta.
103

 Vilken betydelse primärrätten kan få för tillgången till familjeförmåner hänger 

således ihop med bedömningen av om ett hinder mot den fria rörligheten för 

arbetstagare är förenlig med EU-rätten.
104

 Om de nationella reglerna kan rättfärdigas 

medför artikel 45 FEUF kort sagt inte något extra skydd av rätten till social trygghet vid 

sidan om samordningsreglerna. 

 

Även i Klöppel blir primärrättens inflytande tydligt. Domstolen poängterar att 

medlemsstaterna måste förhålla sig till primärrätten när de utnyttjar sin kompetens på 

området för social trygghet även om området inte harmoniserats.
105

 Det innebär i 

praktiken att medlemsstaterna inte kan nöja sig med att konstatera att de nationella 

reglerna lever upp till samordningsförordningen. Istället måste de även utvärdera sina 

regler utifrån ett primärrättsligt perspektiv. Som demonstreras i såväl målen Rockler 

och Öberg som i målet Klöppel kan det primärrättsliga inflytandet innebära att 

tillgången till familjeförmåner ökar. I Köppler stärktes tillgången till familjeförmåner 

genom att några ogynnsamma nationella regler ansågs utgöra otillåten indirekt 

diskriminering.  

 

Emellertid uppgav EU-domstolen i Klöppel att den inte fått tillgång till tillräckliga 

uppgifter för att ta ställning till om de nationella reglerna var motiverade.
106

 Som 

konstaterats i avsnitt 3.4 kan det tolkas som att nationella regler av de slag som var 

aktuella i Klöppel kan vara förenliga med EU-rätten trots att de är indirekt 

diskriminerande. En sådan tolkning får stöd av Erhag som anser att en alltför bred 

tolkning av begreppet indirekt diskriminering skulle vara oförenlig med EU:s 

kompetens på området för social trygghet. Han menar att en sådan tolkning skulle 
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 C-137/04 p. 21 och C-185/04 p. 18. 
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 C-137/04 p. 22 och C-185/04 p. 19. 
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 Lenearts och Van Nuffel beskriver hur bedömningen av om en diskriminerande regel är oförenlig med 

artikel 45 FEUF går till Lenaerts och Van Nuffel (2011) s. 238 ff. 
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 C-507/06 p. 16. 
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 C-507/06 p. 20. Leanaerts och Van Nuffel beskriver hur förbudet i artikel 18 FEUF fungerar och när 

en diskriminerande regel kan rättfärdigas Lenaerts och Van Nuffel (2011) s.158 ff. 
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kunna leda till att situationer som enbart beror på skillnader i medlemsstaternas 

lagstiftningar anses otillåtna, vilket i sin tur skulle innebära att samordningsreglerna fick 

en harmoniserande effekt.
107

 Mot bakgrund av detta kan det antas att likabehandlings-

principen på området för social trygghet innebär att nationella villkor som de i Klöppel, 

dvs. villkor som en migrerande arbetstagare har särskilt svårt att uppfylla och som 

därför försämrar tillgången till familjeförmåner, är otillåtna förutsatt att de inte enbart 

beror på skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftningar. Således begränsar 

utformningen av EU:s kompetens sannolikt den positiva effekt som principen om lika-

behandling kan ha på tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer.  

 

Målet Bergström innebär i sin tur att en migrerande person kan uppfylla kvalifikations-

tider för arbetsbaserade familjeförmåner i en medlemsstat utan att arbeta där en enda 

dag. Det måste sägas vara en relativt långtgående effekt. Särskilt om man föreställer sig 

en inkomstbaserad förmån som är tänkt att finansieras genom avgifter och skatter som 

erläggs på basis av vad arbetstagaren tjänar. Däremot är avgörandet utan tvivel positivt 

utifrån en migrerande arbetstagares perspektiv eftersom tillgången till arbetsbaserade 

familjeförmåner förbättras drastiskt. I de flesta medlemsstater beviljas familjeförmåner 

emellertid på basis av bosättning.
108

 Som konstaterats i avsnitt 3.4 kan det antas att 

risken för en problematik som den i målet Bergström är mindre i relation till 

bosättningsbaserade förmåner eftersom ett krav på bosättning automatiskt uppfylls vid 

en flytt till en annan medlemsstat. 

 

Sammanfattningsvis kan det i relation till den första delen av den första frågeställningen 

konstateras att EU-domstolens rättspraxis i relation till principerna om likabehandling 

och sammanläggning inneburit att migrerande arbetstagares tillgång till familjeförmåner 

ökat. Kort sagt innebär de rättsfall som diskuterats ovan att det på olika sätt har blivit 

lättare för migrerande arbetstagare att erhålla familjeförmåner och att erhålla familje-

förmåner till ett högre belopp. 
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 Erhag (2002) s. 247. 
108

 Missoc: Comparative Tables on Social Protection – Situation on 01/07/2015. 
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3.6 Ändrar förordning 883/04 rättsläget? 

Sedan den 1 maj 2010 regleras samordningen av de nationella systemen för social 

trygghet inte längre av förordning 1408/71 utan istället gäller reglerna i förordning 

883/04.
109

 Den nya förordningen var emellertid inte tillämpligt i något av de fyra 

rättsfall som diskuterats i det här kapitlet. Frågan är därför om rättsfallen fortfarande 

kan anses ha ökat tillgången till familjeförmåner eller om förordning 883/04 ändrar 

rättsläget. I fråga om målen Rockler och Öberg kan det till att börja med konstateras att 

inte heller förordning 883/04 omfattar sjukförsäkringssystemet för EU-tjänstemän. 

Således är det fortfarande omöjligt att med stöd av samordningsreglerna begära att 

anställnings- och försäkringsperioder som fullgjorts i det försäkringssystemet ska 

beaktas av den behöriga medlemsstaten. Vidare står det klart att artikel 45 FEUF (då 

artikel 39 EG) inte förändrats. Följaktligen finns det ingen anledning att anta att EU-

domstolens tolkning skulle vara annorlunda om målen Rockler och Öberg istället 

avgjorts idag. 

 

I Klöppel kom EU-domstolen mot bakgrund av principen om likabehandling fram till 

att referensperioder som fullgjorts i andra medlemsstater måste likställas med perioder 

som fullgjorts i den behöriga medlemsstaten. Domstolen har i flera fall resonerat som så 

att det strider mot likabehandlingsprincipen att inte beakta händelser som inträffat i 

andra medlemsstater än den behöriga medlemsstaten.
110

 I förordning 883/04 har den 

utvecklingen i rättspraxis kodifierats genom att en ny generell princip införts: principen 

om likställande av likvärdiga förmåner, inkomster omständigheter eller händelser.
111

 En 

situation som den i Klöppel skulle därför idag kunna avgöras med stöd av den nya 

principen om likställighet istället för principen om likabehandling. Det är positivt för 

tillgången till familjeförmåner eftersom den rättsutveckling som skett genom sådana 

mål som Klöppel nu kommer till tydligt uttryck i förordningen. Kort sagt innebär 

kodifieringen att rättsläget förtydligats. Det kan tilläggas att omfattningen av den nya 

principens tillämpningsområde ännu är oklar. Därför återstår det dessutom att se om 
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 Artikel 90 och 91 i förordning 883/04. 
110

 Se t.ex. C-20/85 Roviello, C-349/87 Paraschi, C-28/00 Kauer, C- 290/00 Duchon och C-522/10 

Reichel-Albert. 
111

 Artikel 5 i förordning 883/04. Se även skäl p. 9 i förordning 883/04. 
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EU-domstolen i framtiden tolkar den nya principen på ett sätt som förstärker tillgången 

till familjeförmåner ytterligare.
112

 

 

Slutligen ska något sägas om målet Bergström i relation till förordning 883/04. Innan 

EU-domstolen avgjort målet skrev Holm att en rad saker talade emot att icke 

yrkesverksamma skulle kunna få rätt till arbetsbaserade familjeförmåner i en 

medlemsstat de flyttat till enbart på grund av att de tidigare arbetat i en annan 

medlemsstat. För det första menade hon att EU-lagstiftaren lagt ett större ansvar på det 

senaste arbetslandet när det kommer till arbetsbaserade ersättningar vilket framgår av 

artikel 11.2 i förordning 883/04. För det andra påpekar hon att EU-domstolen i sin 

praxis tillåtit proportionerliga begränsningar i förhållande till icke yrkesverksamma, 

dvs. de som utnyttjar rätten till fri rörlighet i egenskap av unionsmedborgare (artikel 21 

FEUF) och inte i egenskap av arbetstagare (artikel 45 FEUF).
113

 Paju skriver däremot i 

sin avhandling från 2015 att han tror att målet Bergström med allra största sannolikhet 

kommer att vara vägledande även i relation till artikel 6 i förordning 883/04.
114

 Jag är 

benägen att instämma med honom. Dels mot bakgrund av att EU-domstolen bekräftat 

resonemanget i Bergström i senare rättspraxis
115

 och dels därför att ordalydelsen i 

artikel 6 fjärde strecksatsen i förordning 883/04 är snarlik den i artikel 72 i förordning 

1408/71. Dessutom har den primärrättsliga bestämmelse som EU-domstolens 

resonemang utgick i från överhuvudtaget inte ändrats (Artikel 42 EG, nu artikel 48 

FEUF). Kort sagt är min uppfattning att begreppet sammanläggning inte heller under 

den nya förordningen förutsätter att två perioder läggs samman. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att målen Rockler, Öberg, Klöppel och 

Bergström med allra största sannolikhet fortfarande är betydelsefulla och kan betraktas 

som vägledande. Med andra ord innebär förordning 883/04 inte att rättsläget förändrats i 

fråga om den praxis som domstolen meddelat i relation till principen om likabehandling 

och principen om likställighet. Således talar det mesta för att det fortfarande är korrekt 

att påstå att EU-domstolens praxis kring dessa två principer inneburit att tillgången till 

familjeförmåner i gränsöverskridande situationer ökat.  

                                                 
112

 Hittills har EU domstolen bara meddelat ett avgörande som rör artikel 5 i förordning 883/04, C-453/14 

Knauer. 
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 Holm (2010) s. 306 f. 
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 Paju (2015) s.107. 
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 C-619/11 Dumont de Chassart. 
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4 Principen om exportabilitet 

4.1 Exportabilitet och familjeförmåner 

Innan de nationella systemen för social trygghet samordnades var det vanligt att 

möjligheterna att få en intjänad förmån utbetald i utlandet var små.
116

 En sådan 

begränsning riskerar förstås att avskräcka arbetstagare från att utnyttja rätten till fri 

rörlighet. Därför är det naturligt att ett av ändamålen med samordningen är att se till att 

en intjänad förmån inte fryser inne på grund av att en person har flyttat.
117

 Principen om 

exportabilitet är grundläggande för samordningen och framgår både direkt av artikel 48 

FEUF och artikel 7 i förordning 883/04. Exportabiliteten innebär att en förmånstagare 

som har tjänat in en rätt till en kontantförmån i den medlemsstat som är behörig i regel 

kan få den ersättningen utbetald även om hon eller han har bosatt sig i en annan 

medlemsstat.
118

 Av artikel 7 i förordningen följer att den medlemsstat som enligt 

lagvalsreglerna är behörig (vanligen arbetslandet) i regel inte kan villkora beviljandet av 

en förmån med att förmånstagaren ska vara bosatt där.
119

 I relation till familjeförmåner 

stadgas dessutom att den behöriga medlemsstaten inte heller kan kräva att 

förmånstagarens familjemedlemmar är bosatta där (artikel 67 i förordning 883/04).
120

 

Eftersom det är vanligt att familjeförmåner beviljas på basis av bosättning
121

 har 

principen om exportabilitet och reglerna i artikel 7 och 67 stor betydelse för tillgången 

till familjeförmåner. 

 

Rätten till familjeförmåner är inte individuell utan förmånerna tillkommer familjen som 

ett kollektiv. Enligt EU-domstolens praxis är det därför inte bara förmånstagaren själv 

som kan åberopa bestämmelsen av exportabilitet utan även dennes familje-

medlemmar.
122

 I förordning 883/04 har det kodifierats och artikel 67 talar om 

personers, istället för en anställds rätt till familjeförmåner.
123

 Mot bakgrund av rätten 

till familjeförmåner berör en hel familj får synen på vem som betraktas som en 

familjemedlem förstås konsekvenser för exportabiliteten och tillgången till familje-
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 Erhag (2002) s. 250. 
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 Paju (2015) s. 107. 
118

 Erhag (2002) s. 250. 
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 Artikel 10 i förordning 883/04. 
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 Artikel 73 i förordning 1408/71. Se även de förenade målen C-245/95 och C-312/94 Hoover och 

Zachow. 
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 Missoc: Comparative Tables on Social Protection – Situation on 01/07/2015. 
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 Jfr ordalydelsen i artikel 73 i förordning 1408/71. 
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förmåner i gränsöverskridande situationer. Något autonomt familjebegrepp som är 

gemensamt för hela EU-rätten finns inte.
124

 EU-domstolen har emellertid i regel lagt 

stor vikt vid formella familjeband och äktenskap när begreppet familj tolkats.
125

 I både 

den äldre och den nya samordningsförordningen hänvisas i första hand till en eventuell 

definition av familjebegreppet i den nationella lagstiftning enligt vilken förmånen ska 

utges (artikel 1(i) i förordning 883/04 och artikel 1(f) i förordning 1408/71). Förordning 

883/04 innehåller emellertid dessutom ett EU-rättsligt familjebegrepp att falla tillbaka 

på om en nationell definition saknas. I sådana fall ska make/maka, minderåriga barn och 

myndiga barn som är beroende av underhåll betraktas som familjemedlemmar.
126

 

 

Paskalia menar att EU-lagstiftaren försummat den sociala risk det innebär att skilja sig 

och att samordningsreglerna i dagsläget erbjuder ett bristfälligt skydd för migrerande 

personer som går igenom en skiljsmässa.
127

 Mot den bakgrunden kan man fråga sig hur 

principen om exportabilitet fungerar i relation till familjeförmåner när det är fråga om 

två arbetstagare som skiljt sig men som har ett gemensamt barn tillsammans.  

 

4.2 Kan familjeförmåner exporteras efter en skilsmässa? 

År 2009 avgjorde EU-domstolen ett mål som rörde just frågan om exportabilitet av 

familjeförmåner efter en skilsmässa.
128

 Målet Slanina rörde en kvinna som varit gift och 

fått en dotter tillsammans med en österrikisk arbetstagare. Efter att paret skilt sig 

flyttade kvinnan, som fått ensam vårdnad om dottern, till Grekland där hon 

inledningsvis var arbetslös. Under sex år efter flytten fortsatte hon att erhålla barnbidrag 

från Österrike för sin dotters räkning, men då de österrikiska myndigheterna 

uppmärksammade att hon bosatt sig i Grekland beslutade de att återkräva det belopp 

som betalats ut. Frågan som hänsköts till EU-domstolen var om Slanina kunde vara 

återbetalningsskyldig eller om hon behållit sin rätt till det österrikiska barnbidraget efter 

sin flytt. Eftersom som kvinnan inte längre var gift med den österrikiske arbetstagaren 

kunde de inte längre betraktas som varandras familjemedlemmar. 
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 Bonini Baraldi (2008) s. 540 ff. och Bell (2002) s. 335 f. 
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 Se t.ex. C-267/83 Diatta. 
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 Artikel 1(i) förordning 883/04 (jfr artikel 1(f) i förordning 1408/71 som dock inte innehåller någon 

egen definition). 
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 Paskalia (2005) s. 207 f. 
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 C-363/08 Slanina. 
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EU-domstolen konstaterade inledningsvis att en förutsättning för att förordning 1408/71 

överhuvudtaget skulle vara tillämplig och att det skulle föreligga en rätt till barnbidrag 

med stöd av artikel 73 om export av familjeförmåner (artikel 67 i förordning 883/04) 

var att barnet betraktades som en familjemedlem till sin österrikiska pappa.
129

 Om det 

kriteriet var uppfyllt utgjorde skilsmässan emellertid i sig inget hinder för att åberopa 

artikel 73. Om den nationella domstolen, mot bakgrund av nationell rätt och 

förordningens regler, kom fram till att dottern fortfarande skulle betraktades som en 

familjemedlem till pappan kunde Österrike med andra ord inte neka Slanina 

barnbidraget.
130

 Enligt domstolens fasta praxis är det nämligen både arbetstagaren själv 

och dennes familjemedlemmar som kan åberopa artikel 73 eftersom sådana förmåner 

tillfaller familjen som ett kollektiv.
131

 Den nationella domstolen hade även frågat om det 

faktum att Slanina börjat säsongsarbeta i Grekland hade betydelse. EU-domstolen 

förklarade att om Slaninas yrkesverksamhet medförde en rätt till familjeförmåner som 

motsvarade de förmåner som betalades ut av Österrike innebar prioritetsreglerna att det 

i första hand var de grekiska förmånerna som skulle beviljas. Österrike skulle i ett 

sådant fall innehålla rätten till familjeförmåner upp till det belopp som betalades ut 

enligt grekisk lag.
132

 

 

4.3 Tillgången till familjeförmåner i ljuset av EU-domstolens rättspraxis 

Fallet Slanina har diskuterats i den bemärkelsen att det stärkt ställningen för barn vars 

föräldrar är skilda.
133

 Det var som sagt dotterns ställning som familjemedlem som enligt 

samordningsreglerna grundade en rätt till familjeförmåner och som medförde att 

förmånerna kunde exporteras. Jag menar emellertid att domen även har en direkt 

betydelse för en migrerande arbetstagare i Slaninas situation, dvs. en skild arbetstagare 

som ensam har vårdnaden för ett barn ifrån det tidigare äktenskapet och som balanserar 

yrkesliv och familjeansvar. Visserligen är det den medlemsstat som arbetstagaren flyttar 

till tillsammans med barnet som är primärt ansvarig för att betala ut familjeförmåner.
134

 

Emellertid innebär EU-domstolens dom att en sådan arbetstagare, även efter en 
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 C-363/08 p. 23.  
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 Se prioritetsreglerna i artikel 68 b) i) i förordning 883/04 och artikel 76 i förordning 1408/71. 
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skilsmässa, kan få tillgång till ett tilläggsbelopp från den medlemsstat där arbetstagarens 

före detta make eller maka förvärvsarbetar om familjeförmånerna i den medlemsstaten 

utgår till ett högre belopp. Förutsatt att barnet betraktas som en familjemedlem till den 

förälder som barnet inte längre bor med får den andra föräldern, som tar det dagliga 

ansvaret för barnet, således en ökad tillgång till familjeförmåner. Den slutsats som kan 

dras av målet Slanina är således att tillgången till familjeförmåner förbättrats på grund 

av EU-domstolens rättspraxis kring principen om exportabilitet. Den andra delen av den 

första frågeställning kan således besvaras på samma sätt som den första delen – 

tillgången till familjeförmåner för migrerande arbetstagare har ökat. 

 

4.4 Ändrar förordning 883/04 rättsläget? 

Frågan är om målet Slanina skulle ha avgjorts på ett annat sätt om de nya reglerna i 

förordning 883/04 varit tillämpliga? I den äldre samordningsförordningen reglerades 

exportabiliteten av familjeförmåner i artikel 73. I förordning 883/04 har en generell 

princip om exportabilitet av kontantförmåner som omfattar familjeförmåner införts i 

artikel 7 men exportabiliteten av familjeförmåner regleras även särskilt i artikel 67.
135

 

Holm menar att det kan antas att den praxis EU-domstolens meddelat med anledning av 

artikel 73 i förordning 1407/08 även gäller i relation till artikel 67 i förordning 

883/04.
136

 De nya bestämmelserna är dessutom formulerade på ungefär samma sätt som 

den äldre artikeln. Mot den bakgrunden är det sannolikt att principen om exportabilitet 

fortfarande fungerar på samma sätt i relation till familjeförmåner. Det kan även tilläggas 

att artikel 60(1) i den nya tillämpningsförordningen 987/09 ska tolkas som att 

medlemsstaterna är förpliktigade att beakta en ansökan om en familjeförmån som 

lämnas in av en förälder som liksom Slanina är bosatt i en annan medlemsstat.
137

 

Således talar det mesta för att målet Slanina skulle ha avgjorts på samma sätt om de nya 

samordningsreglerna varit tillämpliga. 

 

Vad gäller frågan om vem som anses vara en familjemedlem innebär förordning 883/04 

emellertid en förändring. Enligt artikel 1(i)(1)(i)–(ii) i förordningen tillämpas 

fortfarande en eventuell nationell definition av begreppet i första hand. Av artikel 
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 Den generella regeln om exportabilitet i artikel 10 i förordning 1408/71 omfattade inte 

familjeförmåner. 
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 Holm (2010) s. 189. 
137

 Se C-378/14 Trapowski p. 47. 
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1(i)(2) framgår dock att om en sådan definition saknas ska bland annat minderåriga barn 

och myndiga barn beroende av underhåll ska betraktas familjemedlemmar. Det framgår 

inte att någon skillnad ska göras mellan barn vars föräldrar är gifta och barn som har 

skilda föräldrar. I de fall en nationell definition saknas kommer barn till skilda föräldrar 

således alltid att betraktas som familjemedlemmar till båda föräldrar. När förordning 

1408/71 var tillämplig blev tillgången till familjeförmåner i ett fall som Slaninas helt 

beroende av familjebegreppet i den nationella lagstiftning enligt vilken förmånen skulle 

utgå. Genom förordning 883/04 har chanserna till att erhålla ett tilläggsbelopp i en 

situation som Slaninas däremot förbättras eftersom den EU-rättsliga definitionen av 

begreppet familjemedlemmar inkluderar barn till skilda föräldrar. Sammanfattningsvis 

har förordning 883/04 inte ändrat rättsläget på så sätt att rättsfallet Slanina förlorat sin 

betydelse. Däremot innebär den nya definitionen av begreppet familjemedlem att 

chansen att erhålla ett tilläggsbelopp efter en skilsmässa ökat ytterligare.  
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5 Principen om förhindrande av sammanträffande av förmåner 

5.1 Sammanträffande familjeförmåner – Prioritet, tilläggsbelopp och 

innehållande av förmåner 

Även principen om förhindrande av sammanträffande av förmåner (artikel 10 i 

förordning 883/04) har stor betydelse för tillgången till familjeförmåner.
138

 Tillskillnad 

från de principer som behandlats i kapitel 3–4 begränsar den dock tillgången stället för 

att förbättra den. Framför allt påverkar principen en migrerande arbetstagare som 

arbetar i en annan medlemsstat än den hans eller hennes familj bor i. Det är som sagt 

vanligt att familjeförmåner utges på basis av bosättning.
139

 Det innebär att en rätt till 

förmåner ofta finns i den medlemsstat där familjemedlemmarna bor. Artikel 67 i 

förordning 883/04 om exportabilitet av förmåner innebär dessutom att migrerande 

arbetstagare har rätt till familjeförmåner i den behöriga staten (i regel anställnings-

medlemsstaten) för familjemedlemmar bor i en annan medlemsstat.
140

 Chansen att det 

föreligger en rätt till förmåner i både arbetslandet och bosättningslandet är därför stor. 

Att familjeförmåner dessutom inte är individuella utan betalas ut till familjen som ett 

kollektiv ökar risken för ett sammanträffande av förmåner ytterligare. Enligt EU-

domstolens praxis är det nämligen fråga om ett sammanträffande både när en person 

samtidigt har rätt till två olika familjeförmåner och när två personer samtidigt har rätt 

till sådana förmåner för ett och samma barn.
141

 Exempelvis kan två föräldrar, som 

arbetar i två olika medlemsstater och som därför har olika försäkringstillhörighet, under 

samma period ha rätt till familjeförmåner för sitt gemensamma barn.
142

  

 

Mot bakgrund av att risken för att dubbla förmåner ska beviljas är så pass stor i 

förhållande till familjeförmåner har lagstiftaren även antagit särskilda regler om 

prioritet, tilläggsbelopp samt innehållande av förmåner (Artikel 68 i förordning 

883/04).
143

 Avsikten med reglerna är att förhindra att såväl arbetstagaren (den direkta 

förmånstagaren) som familjemedlemmarna (de indirekta förmånstagarna) erhåller flera 

familjeförmåner av samma slag samtidigt.
144
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Prioritetsreglerna i artikel 68 i förordningen begränsar tillgången till familjeförmåner 

genom att peka ut vilken medlemsstat som i första hand är ansvarig för att betala ut 

sådana förmåner när en rätt till förmåner föreligger i flera medlemsstater. Av artikel 

68(2) framgår att en medlemsstat som inte pekas ut av prioritetsreglerna ska hålla inne 

rätten till familjeförmåner upp till det belopp som utgår i den ansvariga medlemsstaten. 

Bestämmelserna mot sammanträffande av familjeförmåner har emellertid inte enbart 

begränsande effekt på migrerande arbetstagares tillgång till förmåner. För en familj som 

har rätt till förmåner i flera medlemsstater är regeln om tilläggsbelopp i artikel 68(2) 

mycket fördelaktig. En sådan familj nämligen rätt till en extra summa, motsvarande 

mellanskillnaden, om förmånerna i den primärt ansvariga medlemsstaten är lägre än de 

förmåner familjen hade rätt till i en annan medlemsstat.
145

 Man kan säga att 

bestämmelsen innebär att familjemedlemmar till en migrerande arbetstagare ska 

behandlas lika med såväl familjemedlemmar i anställningslandet som familje-

medlemmar i bosättningslandet. Det stärker förstås tillgången till familjeförmåner.  

 

Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att två förmåner ska anses 

sammanträffa har emellertid inte varit självklart. I följande avsnitt behandlas två mål där 

EU-domstolen fått tillfälle att uttala sig i frågan och där domstolens tolkning fått stor 

betydelse för tillgången till familjeförmåner för de inblandade. Det första fallet handlar 

om under vilka förutsättningar en medlemsstat hade rätt att hålla inne en förmån och det 

andra rör frågan om hur beräkningen av ett tilläggsbelopp ska gå till.  

 

5.2 Ett sammanträffande förutsätter samtidig rätt till två förmåner 

Det första rättsfallet som ska behandlas i relation till principen om förhindrande av 

sammanträffande av förmåner är målet Schwemmer.
146

 Innan omständigheterna i målet 

presenteras ska något kort sägas om den fråga som aktualiserades och om tidigare 

rättspraxis. För att en medlemsstat ska kunna hålla inne en rätt till familjeförmåner 

krävs att en annan medlemsstat är primärt ansvarig enligt prioritetsreglerna. För att 

prioritetsreglerna ska vara tillämpliga krävs det i sin tur att den berörda familjen faktiskt 

har rätt till familjeförmåner i flera medlemsstater. Av några av EU-domstolens äldre 

avgöranden följer att en rätt till en förmån endast föreligger när samtliga materiella 
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villkor för att erhålla förmånen är uppfyllda. Beviljas en förmån exempelvis först efter 

en ansökan måste en sådan ansökan ha gjorts för att det ska föreligga en rätt till 

förmånen.
147

 Nämnda rättsfall avgjordes i relation till artikel 76 i förordning 1408/71. 

Den artikeln syftade till att undvika kumulation då en person hade rätt till förmåner 

enligt artikel 73 eller 74 i samma förordning och samtidigt, på grund av 

förvärvsverksamhet, hade rätt till sådana förmåner enligt den nationella lagen i den 

medlemsstat där personens familjemedlemmar är bosatta.
148

 Artikel 76 träffade däremot 

inte situationer då rätten till familjeförmåner i bosättningsmedlemsstaten grundas på 

bosättning. Vad som gäller i ett sådant fall fick domstolen tillfälle att klargöra i målet 

Schwemmer.  

 

Målet rörde en kvinna som tillsammans med sina två barn var bosatt i Tyskland. Hon 

arbetade i så pass ringa omfattning att verksamheten var undantagen från den tyska 

socialförsäkringen. Rätt till det tyska barnbidraget förutsatte däremot inte förvärvs-

verksamhet utan kvinnan kvalificerade sig som förmånstagare enbart därför att familjen 

var bosatt i Tyskland. Emellertid arbetade barnens pappa, kvinnans före detta make, i 

Schweiz där han enligt nationell rätt hade rätt till det schweiziska barnbidraget. Mot den 

bakgrunden betalade de tyska myndigheterna bara ut ett mindre belopp, vilket 

motsvarade skillnaden mellan det högre tyska och det lägre schweiziska bidraget. 

Frågan i målet var om de tyska myndigheterna gjort rätt i att innehålla den största delen 

av barnbidraget eftersom det stod klart att pappan varken ansökt om eller erhållit några 

familjeförmåner i Schweiz.  

 

Eftersom det inte var fråga om en sådan situation som omfattades av artikel 76 prövade 

EU-domstolen istället om de tyska myndigheternas beslut var rättfärdigat mot bakgrund 

av artikel 10 i tillämpningsförordningen 574/72.
149

 Bestämmelsen syftar till att undvika 

kumulation men reglerar inte uttryckligen vad som gäller när ingen ansökt om 

familjeförmåner i den medlemsstat som är primärt ansvarig. Domstolen erinrade om att 
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artikel 10 endast kan tillämpas för att lösa fall av samtidig rätt till familjeförmåner.
150

 

En förutsättning för att artikeln skulle ha relevans i målet var således att det faktiskt var 

fråga om kumulation. Domstolen uppmärksammade att det enligt tidigare praxis inte är 

tillräckligt att förmåner ska utges i den medlemsstat där barnet bor och att de eventuellt 

skulle kunna utges i en annan medlemsstat för att det ska vara fråga om ett samman-

träffande (min kursivering). För att en rätt till familjeförmåner ska anses föreligga är det 

nämligen nödvändigt att den berörda personen uppfyller samtliga materiella villkor i 

den nationella lagstiftningen – inbegripet ett eventuellt villkor om en föregående 

ansökan.
151

 I linje med tidigare praxis kom domstolen fram till att de tyska 

myndigheterna gjort fel när de hållit inne den största delen av barnbidraget, eftersom det 

inte var fråga om något sammanträffande av förmåner.
152

 För Schwemmers del innebar 

det att hon fick tillgång till familjeförmåner som hon annars gått miste om. 

 

5.3 Beräkningen av tilläggsbelopp 

Det andra rättsfallet som ska behandlas i relation till principen om förhindrande av 

sammanträffande av förmåner är Wiering.
153

 I det målet uttalade sig EU-domstolen om 

hur beräkningen av ett eventuellt tilläggsbelopp egentligen ska gå till. Makarna Wiering 

bodde tillsammans med sina två barn i Tyskland där makan även var anställd. Maken 

förvärvsarbetade emellertid i Luxembourg där han ansökt om familjeförmåner. Frågan i 

målet väcktes mot bakgrund av att hans ansökan avslogs. Medan den ansvariga 

myndigheten i Luxembourg ansåg att de tyska familjeförmånerna översteg de 

luxemburgska förmånerna menade makarna Wiering att så inte var fallet och att de hade 

rätt till ett tilläggsbelopp. Frågan som hänsköts till EU-domstolen var helt enkelt om 

samtliga familjeförmåner som uppbärs i den medlemsstat där familjemedlemmarna är 

bosatta ska beaktas vid beräkningen av ett tilläggsbelopp som eventuellt ska utges till en 

migrerande arbetstagare i anställningsmedlemsstaten. Det handlade alltså om huruvida 

alla familjeförmåner ska anses vara av samma slag eller om förmånskategorin rymmer 

flera olika slags förmåner. 
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Domstolen inledde med att påpeka att även om det följer av förordning 1408/71 att en 

anställd som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat ska ha rätt till familjeförmåner 

som om hans familjemedlemmar varit bosatta där så är det ingen absolut regel. Av 

artikel 12 i förordningen framgår nämligen även att reglerna inte kan åberopas för att få 

eller bevara en rätt till flera förmåner av samma slag för samma period från en 

obligatorisk försäkring.
154

 Däremot, påpekade domstolen, är det endast rätten till flera 

förmåner av samma slag för samma period som utgör ett obefogat sammanträffande av 

förmåner (min kursivering).
155

 Med hänvisning till tidigare praxis konstaterade 

domstolen att förmåner ska anses vara av samma slag, oberoende särdragen i de 

nationella lagstiftningarna, när deras syften, ändamål, beräkningsgrund och villkor för 

beviljande är desamma. Vad gäller de två sista kriterierna (beräkningsgrund och villkor 

för beviljande) påpekade domstolen att fullständig överensstämmelse inte krävs 

eftersom det avsevärt skulle begränsa tillämpningen av förbudet mot sammanträffande 

av förmåner i artikel 12.
156

 Mot den bakgrunden är det bara de förmåner som är av 

samma slag som ska beaktas vid beräkningen av ett tilläggsbelopp.
157

 Domstolen kom 

därefter fram till att medan samtliga luxemburgska förmåner kunde klassificeras som 

familjebidrag hörde bara en av de tyska förmånerna till den kategorin. Således var inte 

alla de aktuella förmånerna av samma slag. EU-domstolen tycks alltså anse att kategorin 

familjeförmåner rymmer inte bara en, utan flera typer av förmåner.
158

 

 

5.4 Tillgången till familjeförmåner i ljuset av EU-domstolens rättspraxis 

I såväl målet Schwemmer som målet Wiering innebar EU-domstolens avgörande att de 

berörda individernas tillgång till familjeförmåner ökade. I Schwemmer väljer EU-

domstolen att bedöma frågan om ett sammanträffande föreligger utifrån vilka förmåner 

en familj faktiskt får i praktiken istället för att titta på vad de skulle kunna få i teorin. 

Det innebär att medlemsstaternas möjligheter att hålla inne förmåner begränsas. Det kan 

även tilläggas att det är sannolikt att avgörandet inte bara bör uppfattas som vägledande 

i situationer när en ansökan saknas. Mot bakgrund av att domstolen anför att en rätt till 

en förmån bara föreligger om samtliga villkor för att uppbära förmånen är uppfyllda kan 
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det antas att avgörandet har en bredare och mer generell betydelse.
159

 Det innebär att 

medlemsstaternas möjlighet att hålla inne förmåner begränsas mer än om domstolen 

bara uttalat sig specifikt om en viss typ av villkor. 

 

I ljuset av artikel 48 FEUF och syftet med samordningsreglerna framstår det som 

rimligt att kräva att samtliga villkor för utbetalning är uppfyllda för att det ska anses 

föreligga en rätt till en förmån.
160

 Om reglerna mot sammanträffande tillämpades på ett 

sådant sätt att en rätt till familjeförmåner kan hållas inne även när det inte är fråga om 

en faktisk överlappning skulle inskränka den fria rörligheten på ett sätt som inte är 

motiverat. Principen om förhindrande om sammanträffande av förmåner, som kommer 

till uttryck i reglerna om prioritet och innehållande, syftar till att förhindra att dubbla 

förmåner utgår, inte till att ingen förmån alls beviljas. En mer generös tolkning av 

begreppet sammanläggning hade dessutom kunnat öppna upp för missbruk av 

samordningsreglerna. Kvinnan i målet anförde att barnens far medvetet hade struntat i 

att ansöka om familjeförmåner i Schweiz för att försämra hennes ekonomiska situation. 

EU-domstolen lade inte någon särskild vikt vid det påståendet men det måste anses 

positivt att tillgång till familjeförmåner inte kan begränsas på ett sådant sätt av en 

ovänligt inställd före detta make eller maka. 

 

I Wiering klargör domstolen att de regler mot sammanträffande som särskilt tar sikte på 

familjeförmåner inte är fristående utan måste tolkas i enlighet med den allmänna regeln 

mot sammanträffande i artikel 12 (artikel 10 i förordning 883/04).
161

 Mot den 

bakgrunden konstaterar domstolen att alla familjeförmåner inte nödvändigtvis ska 

beaktas när ett tilläggsbelopp beräknas, vilket innebär att beräkningen blir mer generös. 

Det är utan tvivel positivt för tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande 

situationer. Mot bakgrund av artikel 48 FEUF och ändamålet med samordningsreglerna 

måste det utfallet anses rimligt. Det skulle både strida mot syftet att skydda migrerande 

personers sociala rättigheter och ordalydelsen i artikel 10 i förordning 883/04 om 

samordningsreglerna tolkades på ett sätt som hindrade att förmåner som inte är av 

samma slag betalades ut för samma period. 
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Emellertid är det inte helt lätt att utläsa hur bedömningen av vilka förmåner som är av 

samma slag egentligen ska gå till. I förlängningen innebär det att det är svårt att bedöma 

hur stor påverkan domen i Wiering egentligen har på tillgången till familjeförmåner. 

EU-domstolen konstruerar visserligen ett test i fyra steg (fortsättningsvis ”Wiering-

testet”) som innebär att förmånernas syften, ändamål, beräkningsgrunder och villkor för 

beviljande ska jämföras. Är förmånerna likvärdiga utifrån dessa fyra aspekter ska de 

anses vara av samma slag. Domstolen konstaterar dock att fullständig överensstämmelse 

inte krävs i relation till de två sista kriterierna.
162

 Anledningen är att en så strikt 

tillämpning skulle leda till en uppsjö av olika typer av familjeförmåner eftersom de 

nationella systemen skiljer sig mycket åt sinsemellan.
163

 Frågan är bara vilken grad av 

överensstämmelse som krävs för att de kriterierna (beräkningsgrunder och villkor för 

beviljande) ska anses uppfyllda. Här vore det önskvärt om EU-domstolen förtydligade 

vad som gäller. I nuläget tycks det finnas utrymme för ett viss mått av skönsmässigt 

bedömning från medlemsstaternas sida vilket kan vara negativt för tillgången till 

familjeförmåner. Det kan nämligen antas att det ligger i medlemsstaternas intresse att 

förmåner bedöms vara av samma slag i så stor utsträckning som möjligt, eftersom det 

innebär att ett eventuellt tilläggsbelopp blir lägre eller överhuvudtaget inte ska betalas 

ut. Wiering-testet kan å andra sidan få mycket långtgående konsekvenser om de två 

sista kriterierna i testet tillämpas strikt eftersom det skulle innebära att många 

familjeförmåner skulle anses vara av olika slag. Det vore positivt för tillgången till 

familjeförmåner men dyrt för medlemsstaterna. Som sagt är rättsläget emellertid ännu 

oklart.  

 

Sammanfattningsvis står det i både Schwemmer och Wiering klart att principen om 

förhindrande av sammanträffande av förmåner och reglerna om prioritet, innehållande 

och tilläggsbelopp förutsätter att förmåner faktiskt sammanträffar. Den tolkningen har 

visat sig vara positiv för tillgången till familjeförmåner. Efter som principen om 

förhindrande av sammanträffande av förmåner begränsar tillgången till förmåner 

innebär en restriktiv tolkning av principen att tillgången till familjeförmåner förbättras. 

Mot den bakgrunden får den tredje delen av den första frågeställningen besvaras på så 

sätt att den rättspraxis som EU-domstolen meddelat i relation till principen mot 
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sammanträffande innebär att migrerande arbetstagare fått en ökad tillgång till 

familjeförmåner. 

 

5.5 Ändrar förordning 883/04 rättsläget? 

I fråga om målet Schwemmer kan följande påpekanden göras i relation till den nya 

samordningsförordningen. Artikel 68(2) i förordning 883/04 stadgar att rätten till 

förmåner enligt andra medlemsstaters lagar än den lagstiftning som har prioritet ska 

innehålls vid sammanträffande av rätt till förmåner. Således förutsätter ett innehållande 

av en förmån fortfarande att det är fråga om ett faktiskt sammanträffande.  Nytt är att 

det uttryckligen framgår av artikel 60(1) i tillämpningsförordning 987/09 att när en 

person som har rätt att begära förmåner inte utnyttjar den rätten, ska en ansökan om 

familjeförmåner som inlämnats av den andra föräldern beaktas av den behöriga 

institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig. Förmodligen har 

lagstiftaren infört den bestämmelsen för att öka chansen att ett barn och dess familj 

faktiskt får ta del av en förmån. 

 

En annan nyhet är att det av artikel 68(3)(a) i förordning 883/04 framgår att en 

medlemsstat som inte är primärt ansvarig är skyldig att vidarebefordra en ansökan om 

familjeförmåner enligt artikel 67 till den medlemsstat vars lagstiftning pekas ut av 

prioritetsreglerna. Eftersom ansökan på så vis alltid når den medlemsstat vars 

lagstiftning pekas ut av prioritetsreglerna kan den medlemsstat som vidarebefordrat 

ansökan i regel hålla inne rätten till förmåner även när en ansökan saknas.
164

 På grund 

av skyldigheten att vidarebefordra en ansökan neutraliseras det faktum att den enskilde 

vänt sig till ”fel” medlemsstat och frågan om en förmån kan hållas inne eller inte får 

mindre betydelse för den enskilde. En medlemsstat som inte utpekas av 

prioritetsreglerna slipper bevilja en förmån på grund av att den enskildes misstag 

samtidigt som den enskilde inte riskerar att bli utan förmåner. Den nya regeln om 

vidarebefordrande är således positiv både utifrån medlemsstaternas synvinkel och för 

tillgången till familjeförmåner. EU-lagstiftaren har sannolikt lagt till den nya 
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bestämmelsen just därför att man velat undvika sådana situationer som den som var 

aktuell i målet Schwemmer. 

 

Enligt ordalydelsen i artikel 68(3) gäller skyldigheten att vidarebefordra en ansökan 

emellertid enbart i relation till ansökningar enligt artikel 76, dvs. ansökningar om 

familjeförmåner för familjemedlemmarna som är bosatta i en annan medlemsstat. I 

relation till den situation som var aktuell i Schwemmer (då en enskild begär förmåner i 

en medlemsstat som inte är primärt ansvarig men där familjemedlemmarna är bosatta 

och vars lagstiftning berättigar till familjeförmåner basis av bosättning) tycks rättsläget 

således vara oförändrat. I en sådan situation har förmånerna i anställningsmedlemsstaten 

prioritet men det finns inte någon skyldighet för bosättningsmedlemsstaten att 

vidarebefordra ansökan dit. Det skulle kunna innebära att en enskild som ansöker om en 

familjeförmån i ”fel” medlemsstat fortfarande kan få lida för sitt misstag. Förutsatt att 

domstolens resonemang i målet Schwemmer fortfarande ska betraktas som vägledande 

kan bosättningsmedlemsstaten emellertid inte hålla inne rätten till förmåner utan måste 

bevilja dem. Mig veterligen finns det inget som talar för att domen skulle ha förlorat sin 

betydelse. Dessutom talar det faktum att EU-lagstiftaren infört artikel 68(3) för att 

lagstiftaren anser att en enskild som skickat in sin ansökan till ”fel” medlemsstat är 

skyddsvärd. Mot den bakgrunden är det osannolikt att förordning 883/04 skulle 

innebära att skyddet för en sådan enskild har försämrats. Sammantaget är det troligt att 

avgörandet i Schwemmer fortfarande är betydelsefullt och positivt för tillgången till 

familjeförmåner.  

 

Vad gäller Wiering måste det inledningsvis påpekas att artikel 10 i förordning 883/04 

motsvarar artikel 12 i den äldre förordningen, det fortfarande sammanträffanden av 

förmåner av samma slag för samma period som ska förhindras. Således måste den nya 

bestämmelsen om tilläggsbelopp i artikel 68 förstås i ljuset av samma allmänna princip 

som de motsvarande reglerna i förordning 1408/71 tolkades utifrån. Det är dock viktigt 

att uppmärksamma att EU-domstolen i Wiering gör skillnad mellan familjebidrag och 

andra familjeförmåner och konstaterar att sådana förmåner är av olika slag.
165

 

Distinktionen mellan familjebidrag och andra familjeförmåner framgår nämligen 

uttryckligen av förordning 1408/71 men har avskaffats i förordning 883/04. I artikel 
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1(u)(i)–(ii) i förordning 1408/71 anges att familjeförmåner är förmåner som avser att 

täcka en familjs utgifter medan familjebidrag definieras som periodiska 

kontantförmåner som utges endast på grundval av familjemedlemmars antal och, i 

förekommande fall, ålder. Domen skulle således kunna anses knuten till förordning 

1408/71. Mot den bakgrunden är frågan om domen fortfarande har relevans eller om 

förordning 883/04 ändrat rättsläget. 

 

Vid en jämförelse framgår att bestämmelserna om prioritet och tilläggsbelopp i artikel 

68 i förordning 883/04 i huvudsak är uppbyggda på samma sätt som artikel 76 i 

förordning 1408/71 och artikel 10 i tillämpningsförordningen 574/72. När domstolens 

resonemang studeras närmare tycks det dessutom inte bara vara mellan familjebidrag 

och andra familjeförmåner som en skillnad kan göras. Domstolen skriver nämligen att 

de olika familjeförmåner som en arbetstagare kan ha rätt till i anställnings-

medlemsstaten och de förmåner som arbetstagaren eller dennes familjemedlemmar 

erhåller i bosättningsmedlemsstaten, som enligt artikel 1(u)(i) avser att täcka en familjs 

utgifter, inte nödvändigtvis har samma specifika syfte, särdrag eller mottagare.
166

 Den 

formuleringen får läsas mot bakgrund av att Wiering-testet tycks förutsätta att syftet 

med två förmåner ska vara identiskt för att förmånerna ska vara av samma slag. 

Domstolen verkar alltså mena att skillnader inte bara finns mellan förmåner som faller 

under punkten (i) och förmåner som faller under punkten (ii) i artikel 1(u), utan att 

förmåner under punkt (i) (dvs. familjeförmåner) också kan skilja sig åt sinsemellan.  

 

Hade det endast varit fråga om att skilja mellan familjebidrag och familjeförmåner vore 

Wiering-testets fyra steg dessutom överflödiga eftersom den skillnaden framgår av 

artikel 1(u)(i)–(ii) i förordning 1408/71. Att avgörandet har fortsatt betydelse i relation 

till den nya förordningen styrks vidare av att det i skäl 34 till förordning 883/04 anges 

att kategorin familjeförmåner fortfarande har ett mycket stort tillämpningsområde. Mot 

den bakgrunden är det inte troligt att det faktum att distinktionen mellan familjebidrag 

och andra familjeförmåner avskaffats i den nya förordningen innebär att de förmåner 

som klassificerats som familjebidrag inte längre skulle omfattas av samordnings-
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 C-347/12 p. 58–59. 
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reglerna.
167

 Sammantaget talar det mesta för att förordning 883/04 inte ändrar rättsläget, 

utan att målet Wiering även fortsättningsvis kan betraktas som vägledande.  

 

I relation till den andra frågeställningen som uppsatsen syftar till att besvara, dvs. om 

förordning 883/04 ändrar rättsläget, kan det således konstateras att det är osannolikt att 

de två mål som behandlats i det här kapitlet har förlorat sin betydelse tillföljd av att den 

nya förordningen trätt ikraft. Däremot innebär förordning 883/04 att målet Schwemmer 

minskat i betydelse eftersom det numer finns en skyldighet att vidarebefordra en 

ansökan om familjeförmåner som skickats till ”fel” medlemsstat.  

                                                 
167

 Holm och Pennings tycks mena att begreppet ”familjebidrag” inte avskaffades för att begränsa 

omfånget av kategorin familjeförmåner utan för att förenkla samordningsreglerna Holm (2010) s. 180 not 

119 och Pennings (2015) s. 253. 
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6 Principen om en tillämplig lag  

6.1 Lagvalsregler och exklusiv effekt 

Principen om att endast en lagstiftning ska vara tillämplig (artikel 11 i förordning 

883/04) genomsyrar lagvalsreglerna i samordningsförordningen.
168

 Tanken med 

lagvalsregler är att positiva och negativa lagkonflikter i gränsöverskridande situationer 

ska undvikas. Det säkerställs genom att reglerna pekar ut en nationell lagstiftning som 

är tillämplig i en sådan situation.
169

 Lagvalet syftar både till att någon medlemsstats lag 

alltid ska vara tillämplig och till att förhindrar att två eller fler nationella lagstiftningar 

blir tillämpliga parallellt.
170

 I förordning 883/04 regleras lagvalet i artikel 12–16 i 

förordning 883/04.
171

  

 

Eftersom de nationella socialförsäkringssystemen inte harmoniserats kan rätten till 

familjeförmåner se väldigt olika ut i olika länder. Avsaknaden av harmonisering innebär 

att den som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet kan få både mer eller mindre förmåner än 

tidigare.
172

 Mot den bakgrunden har lagvalet och principen om en tillämplig lag stor 

betydelse för tillgången till familjeförmåner. Det kan även tilläggas att lagvalsreglerna 

förstärker tillgången till familjeförmåner genom att de säkerställer att en migrerande 

arbetstagare alltid omfattas av någon medlemsstats lag och slipper hamna i ett rättsligt 

vakuum utan någon möjlighet att kvalificera sig för familjeförmåner. 

 

Principen om en tillämplig lag framgår som sagt av artikel 11 i förordning 883/04 och 

innebär att de personer som omfattas av samordningsreglerna endast ska omfattas av en 

medlemsstats lagstiftning. Mot den bakgrunden har lagvalsreglerna ansetts ha exklusiv 

effekt i den bemärkelsen att den lag som pekas ut av samordningsreglerna är exklusivt 

tillämplig. Den dominerande uppfattningen har länge varit att den exklusiva effekten 

har både en förpliktigande och en förbjudande sida vilket innebär att den medlemsstat 

vars lagstiftning pekas ut är skyldig att tillämpa sin lag medan övriga medlemsstater 

förbjuds att tillämpa sina.
173

 Tillgången till familjeförmåner begränsas å ena sidan 
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 Artikel 13(1) i förordning 1408/71. 
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 Paskalia (2004) s. 223 ff. 
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 Paju (2016) s. 44. 
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 Se Pennings för en närmare beskrivning av hur lagvalet går till Pennings (2015) s. 79 ff. 
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 Se t.ex. domstolens resonemang i de förenade målen C-611/10 och C-612/10 Hudzinski och 

Wawrzyniak p. 42–43. 
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 Essers och van der Mai (2009) s. 959. 
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avsevärt av en sådan förbjudande effekt som förhindrar att en migrerande arbetstagare 

omfattas av flera medlemsstaters socialförsäkringsskydd samtidigt. Å andra sidan är en 

förbjudande effekt nödvändig för att positiva lagkonflikter ska kunna förhindras på ett 

effektivt sätt, dvs. för att två medlemsstaters lagstiftningar inte ska bli tillämpliga 

parallellt. Att lagvalet ska fungera på det viset har också varit lagstiftarens avsikt.
174

 

Även EU-domstolens praxis tycktes länge bekräfta att den exklusiva effekten är 

utsläckande.
175

 Sedan 2008 har domstolen dock meddelat en rad avgöranden som 

innebär att betydelsen av lagvalets exklusivitet måste ifrågasättas. Rättsfallen innebär att 

en migrerande arbetstagare har möjlighet att erhålla förmåner ifrån en obehörig 

medlemsstat, dvs. en medlemsstat vars lagstiftning inte utpekas av lagvalsreglerna. 

 

6.2. Kan en obehörig medlemsstat bevilja förmåner? 

Det första rättsfallet som ska diskuteras är målet Bosmann som avgjordes av domstolens 

stora avdelning.
176

 Målet handlade om en ensamstående belgisk kvinna som var bosatt i 

Tyskland tillsammans med sina två myndiga barn. Enligt tysk lagstiftning hade kvinnan 

rätt till barnbidrag mot bakgrund av hon bodde i landet. Efter att hon fått en anställning i 

Nederländerna slutade de tyska myndigheterna dock att betala ut förmånen eftersom 

kvinnan enligt samordningsreglerna fortsättningsvis omfattades av lagen i anställnings-

medlemsstaten. Emellertid fanns det inte någon motsvarande förmån för barn över 18 år 

i det nederländska systemet och kvinna blev därför helt utan barnbidrag. Mot den 

bakgrunden var frågan i målet om den tyska förmånen ändå kunde betalas ut, trots att 

tysk lagstiftning inte var tillämplig enligt samordningsreglerna.  

 

EU-domstolen påminde om att syftet med lagvalsreglerna är att migrerande förmåns-

tagare endast ska omfattas av en medlemsstats sociala trygghetssystem så att 

överlappning av de nationella systemen och de komplikationer som då kan uppstå 

undviks.
177

 Domstolen konstaterade vidare att nederländsk lag var tillämplig enligt 

förordningen och att det därför inte förelåg någon skyldighet att betala ut förmåner för 
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 Rennuy (2013) s. 1230 och Esser och van der Mei (2009) s. 960 f. Se även skäl 7 till förordning 

1408/71. 
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 Se t.ex. C-302/84 Ten Holder p. 21. 
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 C-352/06 Bosmann. 
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 C-352/06 p. 16. 
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Tysklands del.
178

 Mot bakgrund av att samordningsreglerna måste tolkas i ljuset av 

artikel 48 FEUF (då artikel 42 EG) – den rättsliga grunden för samordningen – menade 

domstolen emellertid att en medlemsstat i Tysklands situation å andra sidan inte heller 

kunde fråntas rätten att bevilja en förmån. Artikel 48 FEUF (artikel 42 EG) är nämligen 

avsedd att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare och innebär bland annat att 

migrerande arbetstagare varken ska förlora rätten till sociala trygghetsförmåner eller 

drabbas av en minskning av förmånernas belopp på grund av att de utnyttjat sin rätt till 

fri rörlighet.
179

 Om domstolen hade upprätthållit lagvalsreglernas utsläckande effekt 

hade följden kort sagt blivit att kvinnan i målet förlorat sin rätt till barnbidrag som en 

direkt konsekvens av att hon utnyttjat sin fria rörlighet. 

 

När det är fråga om en förmån som i bosättningsmedlemsstaten beviljas utan krav på 

försäkring eller anställning, och när ingen motsvarande förmån utgår enligt lagen i den 

behöriga staten, tycks lagvalsreglerna alltså inte ha utsläckande effekt. Det går 

tvärtemot den syn på lagvalets effekter som dominerade och mot den bakgrunden är 

avgörandet anmärkningsvärt. Domen väckte stor uppmärksamhet och har både 

kritiserats och berömts i doktrin.
180

 I fråga om tillgången till familjeförmåner råder det 

hur som helst inga tvivel om att domen är positiv och förstärker det sociala skyddet för 

migrerande arbetstagare. Redan 2009 fick EU-domstolen dessutom tillfälle att bekräfta 

att det inte vore förenligt med samordningens syfte och ändamålet med artikel 48 FEUF 

(artikel 42 EG) att tolka förordning 1408/71 som ett förbud mot att en medlemsstat 

beviljar arbetstagare och deras familjemedlemmar ett större socialt skydd än vad som 

följer av samordningen.
181

 Även målet Franzen som avgjordes mer nyligen visar att 

resonemanget i Bosmann står fast.
182

 Emellertid är det i de förenade målen Hudzinski 

och Wawrzyniaki som räckvidden av ställningstagandena i Bosmann förtydligas 

närmare.
183
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 C-352/06 p. 19 och 26–27. 
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 C-352/06 p. 29–31. 
180

 Se t.ex Cousin som menar att avgörandet är inkonsekvent och förvirrande Cousins (2008) s. 166 f. 
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Liksom Bosmann avgjordes Hudzinski och Wawrzyniaki av domstolens stora 

avdelning. Fallen rörde två män som var bosatta och försäkrade i Polen. De hade båda 

tillfälligt arbetat i Tyskland och under den tiden varit obegränsat skattskyldiga där. 

Målen föranleddes av att männen inte beviljades tyskt barnbidrag trots att de uppfyllde 

de nationella villkoren för en sådan förmån under den period de var obegränsat 

skattskyldiga i Tyskland. Anledningen till att förmånen inte beviljades var att polsk lag 

var tillämplig enligt samordningsreglerna. Således aktualiserades återigen frågan om 

lagvalsreglerna hindrar en medlemsstat som inte är behörig från att betala ut 

familjeförmåner i enlighet med nationell rätt. Omständigheterna i Hudzinski och 

Wawrzyniaki skilde sig dock i två viktiga avseenden ifrån situationen i Bosmann. För 

det första var den kopplingen till den obehöriga medlemsstatens territorium som enligt 

de nationella reglerna grundade en rätt till barnbidrag inte bosättning utan obegränsad 

skattskyldighet. För det andra riskerade Hudzinski och Wawrzyniaki inte att bli helt 

utan förmåner eftersom de behållit sin rätt till de polska familjeförmånerna under den 

tid de arbetat i Tyskland. EU-domstolen hade således att ta ställning till om 

resonemanget i Bosmann hade betydelse i de aktuella målen, trots de uppenbara 

skillnaderna.  

 

Att de migrerande arbetstagarna varken riskerade att bli utan förmåner eller att få ut en 

lägre ersättning ansågs i sig inte ha någon avgörande betydelse. EU-domstolen betonade 

att en generell princip kommer till uttryck i Bosmann; bestämmelserna i 

samordningsförordningen ska tolkas mot bakgrund av ändamålet med artikel 48 FEUF 

vilket är att åstadkomma en fri rörlighet för arbetstagare som är så fullständig som 

möjligt. Domstolen förklarade att artikel 48 FEUF således kan få betydelse för 

tolkningen av samordningsreglerna i många situationer, inte enbart när en migrerande 

arbetstagare riskerar att bli utan förmåner.
184

 Domstolen erinrade också om att 

samordningsreglerna ska bidra till att förbättra levnadsstandarden för migrerande 

arbetstagare och att reglerna i princip inte kan tillämpas så att en sådan arbetstagare går 

miste om en förmån som uteslutande har sin grund i nationell lagstiftning.
185

 Mot den 

bakgrunden ansåg domstolen att det inte kunde uteslutas att det var möjligt att bevilja 
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det tyska barnbidraget trots att Hudzinski och Wawrzyniaki hade rätt till de polska 

familjeförmånerna.
186

  

 

Därefter gick domstolen vidare till frågan om det faktum att rätten till barnbidrag 

baserades på obegränsad skattskyldighet istället för bosättning innebar att förmånen inte 

kunde beviljas. Domstolen konstaterade i den delen att bosättning inte är den enda typen 

av anknytning som kan medföra att en obehörig medlemsstat har möjlighet att bevilja en 

familjeförmån. Det avgörande är om anknytningen mellan den enskilde och den 

obehöriga medlemsstatens territorium är en precis och nära anknytning, särskilt med 

hänsyn till den aktuella förmånens art.
187

 När anknytningen är precis och nära kan en 

obehörig stats eventuella beviljande av en förmån nämligen inte anses försämra 

förutsägbarheten och effektiviteten i tillämpningen av samordningsreglerna på ett 

orimligt sätt.
188

 Just obegränsad skattskyldighet ansågs utgöra ett sådant precist 

kriterium och en tillräckligt nära anknytning, särskilt mot bakgrund av att det tyska 

barnbidraget finansierades av skatteintäkter.
189

 Således utgjorde EU-rätten inget hinder 

mot att Tyskland beviljade de aktuella familjeförmånerna till Hudzinski och 

Wawrzyniaki. 

 

6.3 Tillgången till familjeförmåner i ljuset av EU-domstolens rättspraxis 

I relation till den fjärde delen av den första frågeställningen, dvs. frågan om hur 

migrerande arbetstagares tillgång till familjeförmåner påverkats av den rättspraxis som 

EU-domstolen meddelat kring principen om en tillämplig lag, kan följande slutsatser 

dras. En grundläggande förutsättning för att rättsfallen ska anses ha haft en påverkan är 

givetvis att de faktiskt förändrat rättsläget. Medan exempelvis Esser och Van de Mai 

menar att avgörandet i Bosmann utgör ett trendbrott argumenterar Paju för att Bosmann 

och de domar som därefter följt egentligen är helt i linje med EU-domstolens äldre 

avgöranden.
190

 Oavsett vilket står det klart att uppfattningen om lagvalsreglerna 

utsläckande effekt helt dominerade innan EU-domstolen avgjorde Bosmann.
191

 Därför 
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kan det rimligen antas att den faktiska tillämpningen av nationell rätt påverkats av 

avgörandet. I och med Bosmann blev det för första gången uppenbart att en obehörig 

medlemsstat har möjlighet att bevilja förmåner i vissa fall. Det ökar givetvis tillgången 

till familjeförmåner eftersom det betyder att en migrerande arbetstagare i vissa fall kan 

erhålla sådana förmåner ifrån en behörig medlemsstat och en obehörig medlemsstat 

samtidigt. 

 

Av de förenade målen Hudzinski och Wawrzyniaki följer att avsaknaden av utsläckande 

effekt får betydelse för tillgången till familjeförmåner i fler situationer än just den som 

var aktuell i målet Bosmann. Samtidigt begränsar EU-domstolen konsekvenserna av att 

lagvalsreglerna saknar utsläckande effekt genom att ställa upp kravet på en precis och 

nära anknytning. Emellertid inte helt enkelt att utifrån resonemanget i Hudzinski och 

Wawrzyniaki utläsa vad som krävs för att en sådan precis och nära anknytning ska 

anses föreligga. I ett senare rättsfall har EU-domstolen dock klargjort att bosättning inte 

alltid är tillräckligt och att en obehörig medlemsstat inte får betala ut bosättnings-

baserade förmåner till en arbetstagare som bara har en registrerad bostadsadress där 

men centrum för sina intressen någon annanstans.
192

  

 

Som sagt motiverar EU-domstolen kravet på att anknytningen ska vara precis och nära 

med att samordningsreglernas förutsägbarhet och effektivitet inte får påverkas i 

oproportionerlig grad. I likhet med Paju anser jag att den motiveringen bäst förstås som 

att domstolen, mot bakgrund av primärrätten och syftet med samordningen, sätter den 

fria rörligheten främst.
193

 Den fria rörligheten blir mer attraktiv när en obehörig 

medlemsstat betalar ut en förmån eftersom det förbättrar tillgången till förmåner i 

gränsöverskridande situationer och höjer levnadsstandarden för migrerande 

arbetstagare. När ett beviljande av förmåner däremot rubbar balansen i samordningen 

och skapar tillämpningsproblem så att förutsägbarheten och effektiviteten försämras är 

det inte längre positivt för den fria rörligheten. Avsikten med kravet på en precis och 

nära anknytning är således att värna den fria rörligheten. Huruvida tillgången till 

familjeförmåner ökar eller inte beror således på vilken effekten blir på den fria 

rörligheten. 
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Paskalia och Paju betonar att en obehörig medlemsstats eventuella beviljande av en 

förmån inte sker mot bakgrund av samordningsreglerna utan med stöd av primärrätten 

och nationell rätt.
194

 Det är en viktig poäng. Jag menar att den rättspraxis som 

presenterats i avsnitt 6.2 på sätt och vis ger uttryck för en tvåspårslösning som liknar 

den som EU-domstolen utvecklat i relation till den gränsöverskridande vården inom 

EU. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.5 är patientrörlighet inom unionen idag både möjlig 

på basis av samordningsförordningen och på grundval av bestämmelserna om fri 

rörlighet för varor och tjänster i fördraget.
195

 Bosmann och de andra målen som 

presenterats i 6.2 kan tolkas som att det i vissa fall också finns två möjliga vägar till 

familjeförmåner. Den här gången är det den fria rörligheten för arbetstagare som verkar 

öppna upp en andra väg vid sidan om samordningsreglerna. Med stöd av 

samordningsförordningen tycks en migrerande arbetstagare för det första kunna ansöka 

om familjeförmåner i den medlemsstat som enligt lagvalsreglerna är behörig. För det 

andra finns det utrymme för att med stöd av primärrätten ansöka om sådana förmåner i 

en obehörig medlemsstat till vilken den migrerande arbetstagaren har en precis och nära 

anknytning, förutsatt att den anknytningen berättigar till familjeförmåner enligt de 

nationella reglerna där. När en rätt till familjeförmåner både kan hävdas via 

samordningsreglerna och via primärrätten (i kombination med nationell rätt) förbättrar 

det utan tvivel tillgången till familjeförmåner avsevärt.  

 

En sista observation måste göras i relation till att EU-domstolen uttrycker att en 

medlemsstat som enligt samordningen inte är skyldig att betala ut en förmån ändå kan 

ha en möjlighet att göra det.
196

 Några författare menar att det egentligen inte alls är 

fråga om en möjlighet utan att snarare blir fråga om en skyldighet.
197

 Paju påpekar att 

de nationella domstolarna och myndigheterna måste följa nationell rätt om det inte finns 

någon EU-rättslig bestämmelse som utsläcker de nationella reglerna.
198

 Det innebär att 

en förmån måste beviljas i en obehörig stat om villkoren i den nationella lagstiftningen 

är uppfyllda. Konsekvensen blir att en obehörig medlemsstat i ett sådant fall bara kan 
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hålla inne en förmån när EU-rätten kräver det därför att det skulle påverka den fria 

rörligheten negativt att bevilja förmånen.
199

  

 

Avsaknaden av utsläckande effekt får således mer långtgående konsekvenser än att en 

obehörig medlemsstat erbjuds en möjlighet att bevilja förmåner. Eftersom 

lagvalsreglerna saknar utsläckande effekt måste en medlemsstat till följd av sin 

nationella lagstiftning bevilja en förmån när alla villkor i den nationella lagen är 

uppfyllda, även om medlemsstaten egentligen är obehörig enligt samordnings-

förordningen. Det kan tilläggas att EU-domstolen i Hudzinski och Wawrzyniaki 

uttalade att en nationell regel i en obehörig medlemsstat, som innebär att en rätt till 

barnbidrag är utesluten om en jämförbar förmån betalas ut i en annan medlemsstat, är 

oförenlig med unionsrätten. Nationella regler som medför ett socialt skydd utöver det 

som garanteras av samordningsförordningen får nämligen inte utan sakliga skäl 

missgynna migrerande arbetstagare i relation till arbetstagare som inte utnyttjat sin rätt 

till fri rörlighet. En obehörig stat får därför inte gå längre än att minska förmånen med 

det belopp som motsvarar en jämförbar förmån som uppbärs i den behöriga 

medlemsstaten.
200

 Detta innebär att medlemsstaternas möjlighet att genom nationell 

lagstiftning begränsa tillgången till familjeförmåner är begränsad. Den slutsats som kan 

dras i relation till den fjärde delen av den första frågeställningen är således att tillgången 

till familjeförmåner ökat. Med andra ord kan det konstateras att EU-domstolens 

rättspraxis kring principen om en tillämplig lag förbättrat tillgången till 

familjeförmåner. 

 

Sammanfattningsvis pekar alla de rättsfall som analyserats i kapitel 3–6 i samma 

riktning. Migrerande arbetstagare tycks ha fått ökad tillgång till familjeförmåner. Som 

förklarades i avsnitt 2.4 så förstärker de tre första principerna (likabehandling, 

sammanläggning och exportabilitet) tillgången till förmåner i gränsöverskridande 

situationer medan de två sista principerna (sammanträffande och en tillämplig lag) 

begränsar tillgången. I de rättsfall som behandlats har domstolen tolkat de tre första 

principerna på ett generöst sätt medan de två sistnämnda principerna tolkats mer 

restriktivt, vilket fått effekten att tillgången till förmåner förbättrats i relation till 
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samtliga principer. Visserligen rör det sig om klargöranden i olika, ibland väldigt 

specifika situationer, men sammantaget illustrerar rättsfallen ändå hur tillgången till 

familjeförmåner förbättrats i allmänhet. Det ska tilläggas att är inte fråga om en 

ohämmad ökning. Den rättsutveckling som skett genom rättspraxis är mer nyanserad än 

så. I målen Rockler, Öberg och Klöppel blev primärrättens betydelse för tillgången till 

familjeförmåner tydlig men det stod även klart att bedömningen av om en nationell 

regel är förenlig med artikel 18 eller artikel 45 FEUF avgör om tillgången till 

familjeförmåner faktiskt blir bättre eller inte.
201

 I målen Bosmann, Hudzinski och 

Wawrzyniaki och B är det i sin tur tydligt att tillgången till familjeförmåner stärks så 

länge det stärker den fria rörligheten, men inte mer än så. Trots det är det övergripande 

svaret på den första frågeställningen att migrerande arbetstagare fått en ökad tillgång till 

familjeförmåner till följd av EU-domstolens rättspraxis. 

 

6.4 Ändrar förordning 883/04 rättsläget? 

Som förklarats i avsnitt 2.3 ligger artikel 48 FEUF (tidigare artikel 42 EG) till grund för 

såväl förordning 1408/71 som förordning 883/04. Det innebär att även de nya 

samordningsreglerna måste tolkas i ljuset av den primärrättsliga bestämmelsen. 

Principen om att endast en lag ska vara tillämplig har inte heller förändrats, utan 

innebörden i artikel 11 i förordning 883/04 är den samma som i 13(1) i förordning 

1408/71. Personer som samordningsreglerna tillämpas på ska precis som tidigare endast 

omfattas av en medlemsstats lagstiftning. Mot bakgrund av att de rättsliga 

förutsättningarna inte förändrats finns det inget som talar för att förordning 883/04 

ändrat rättsläget. Således kan det rimligen antas att också lagvalsreglerna i den nya 

förordningen, i linje med EU-domstolens praxis, saknar utsläckande effekt. Även 

Pennings och Paju tycks ta för givet att Bosmann och de efterföljande rättsfallen 

fortfarande kan betraktas som vägledande.
202

 

 

Mot bakgrund av kapitel 3–6 är det övergripande svaret på den andra frågeställningen, 

dvs. om förordning 883/04 ändrat rättsläget, således både ja och nej. Ja, i den 

bemärkelsen att det nya regelverket i viss utsträckning förbättrar tillgången till 

familjeförmåner ytterligare. Som exempel kan nämnas införandet av principen om 
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likställande i artikel 5, definitionen av ”familjemedlemmar” i artikel 1(i)(2) och 

skyldigheten att vidarebefordra en ansökan om en familjeförmån som lämnats in i ”fel” 

medlemsstat i artikel 68(3). Dessa förändringar har inneburit att betydelsen av 

exempelvis målen Klöppel och Schwemmer minskat. Nej, i den bemärkelsen att det inte 

är troligt att något av rättsfallen helt tappat sin betydelse till följd av att förordning 

883/04 trätt i kraft. Den rättsutveckling mot en ökad tillgång till familjeförmåner som 

skett genom EU-domstolens praxis i relation till förordning 1408/71 är således med 

allra största sannolikhet lika påtaglig idag då de tillämpliga reglerna finns i förordning 

883/04.   
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7 Rättsutvecklingens orsaker 

7.1 Inledning 

I förevarande kapitel har ett antal rättsfall analyserats och mot den bakgrunden har det 

kunnat konstateras att utvecklingen i rättspraxis lett till att det sociala skyddet för 

migrerande arbetstagare stärkts genom att tillgången till familjeförmåner ökat. Frågan är 

emellertid vad som är orsaken till rättsutvecklingen. Till att börja med står det klart att 

den ökade tillgången till familjeförmåner som beskrivits i kapitel 3–6 har mycket lite att 

göra med de nya samordningsreglerna som lagstiftaren antog 2004. Av naturliga skäl 

har inte särskilt många mål som rör förordning 883/04 ännu nått EU-domstolen och den 

absoluta majoriteten av de rättsfall som har diskuterats avser förordning 1408/71.
203

 Det 

kan tilläggas att förordning 883/04 antogs för att förenkla och modernisera 

samordningen, inte i syfte att utarbeta ett helt nytt samordningssystem.
204

 Den nya 

förordningen bygger således i stor utsträckning på samma principer som det äldre 

regelverket och de flesta regler som har betydelse för tillgången till familjeförmåner är 

identiska eller snarlika.
205

 Som konstaterats i avsnitt 6.4 innehåller förordning 883/04 

några nyheter som förbättrar tillgången till familjeförmåner men det förstärkta sociala 

skyddet beror ändå främst på den rättsutveckling som skett genom EU-domstolens 

praxis.  

 

7.2 Fri rörlighet och EU-domstolens teleologiska tolkningsmetod 

Det tycks framför allt vara domstolens teleologiska tolkningsmetod och strävan efter att 

värna om fri rörlighet för arbetstagare som drivit rättsutvecklingen framåt. I Bosmann, 

Hudzinski och Wawrzyniaki samt Bergström når EU-domstolen sin slutsats genom att 

tolka samordningsreglerna i ljuset av ändamålet med artikel 48 FEUF, dvs. att 

underlätta den fria rörligheten för arbetstagare.
206

 I målet Schwemmer fokuserar 

domstolen visserligen mindre på den primärrättsliga grunden men resonerar istället om 

syftet med samordningsreglerna (vilket förstås hänger ihop med ändamålet med artikel 

48 FEUF).
207

 I Klöppel koncentrerar sig domstolen på förbudet mot diskriminering på 
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 I C-394/13 B uttalade sig domstolen även om förordning 883/04. 
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 Införandet av principen om likställande i artikel 5 i förordning 883/04 är emellertid positiv för 
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grund av nationalitet (artikel 18 FEUF och artikel 4 i förordning 883/04) och hur det får 

betydelse i relation till arbetstagare som utnyttjat sin rätt till fri rörlighet.
208

 I Rockler 

och Öberg kringgår EU-domstolen samordningsreglerna och utgår istället direkt ifrån 

rätten till fri rörlighet för arbetstagare så som den framgår av artikel 45 FEUF.
209

 Målen 

Wiering och Slanina utgör undantag eftersom domstolen inte fokuserar på primärrätten 

eller samordningsreglernas syfte utan tillämpar en mer textbunden tolkningsmetod. 

Emellertid har domstolen även avgjort de två sistnämnda fallen på ett sätt som gynnar 

den fria rörligheten. Målet att främja den fria rörligheten tycks således alltid finnas med 

i bakgrunden.  

 

Den slutsats som kan dras mot den bakgrunden är att EU-domstolen uttryckligen har 

resonerat om den fria rörligheten i majoriteten av de rättsfall som behandlats i kapitel 3–

6. Både artikel 18, 45 och 48 FEUF har betydelse för arbetstagares fria rörlighet och 

som kartläggningen av rättspraxis demonstrerar får alla tre artiklar betydelse för 

tillgången till social trygghet i gränsöverskridande situationer. 

 

Man kan fråga sig vad som är anledningen till att EU-domstolen återkommer till frågan 

om fri rörlighet när den avgör mål om social trygghet och tolkar EU-rätten på ett sätt 

som förbättrar tillgången till familjeförmåner. En del av förklaringen är sannolikt att det 

följer av domstolens fasta rättspraxis att sekundärrätten ska tolkas i linje med fördragen 

och de allmänna rättsprinciperna.
210

 Samtidigt är en utveckling där EU-domstolen aktivt 

främjar den fria rörligheten genom att förbättra tillgången till sociala trygghetsförmåner 

för migrerande arbetstagare inte självklar. Domstolen har konstaterat att avsaknaden av 

harmonisering på området för social trygghet innebär att samordningsreglerna inte 

garanterar att konsekvenserna av en flytt blir neutrala.
211

 Det kan således vara förenlig 

med de primärrättsliga bestämmelserna om fri rörlighet att samordningsreglerna leder 

till att en lagstiftning som är mindre fördelaktig tillämpas.
212

 Ett sådant resultat, dvs. att 

tillgången till familjeförmåner i viss mån försämras för en person som utnyttjat sin rätt 

till fri rörlighet, är trots allt naturligt med tanke på att medlemsstaternas system för 

social trygghet inte har harmoniserats utan ser olika ut. På grund av 
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kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på området för social trygghet 

måste medlemsstaternas rätt att utforma sina nationella socialförsäkringssystem kort 

sagt respekteras. Således finns det en spänning mellan medlemsstaternas intresse av att 

utforma sina egna socialförsäkringssystem och EU-domstolens intresse av att värna den 

fria rörligheten genom att förbättra tillgången till förmåner i gränsöverskridande 

situationer. 

 

Samordningen av de nationella socialförsäkringssystemen skulle egentligen kunna vara 

begränsad till att skydda rätten till social trygghet för migrerande arbetstagare, dvs. 

motiveras av rent sociala motiv. Utifrån ett sådant socialt perspektiv är det inte 

uppenbart att aktiva åtgärder för att främja arbetskraftens fria rörlighet krävs eftersom 

det främst är en ekonomisk fråga. Som förklarats i avsnitt 2.3 är skyddet av rätten till 

social trygghet emellertid inte något självändamål utan stödet för de EU-rättsliga 

samordningsreglerna finns i de primärrättsliga bestämmelserna om fri rörlighet. Det är 

också vad EU-domstolen tycks ta fasta på i sin rättspraxis. Kanske är förklaringen till att 

EU-domstolen anser att den fria rörligheten av arbetstagare aktivt måste främjas genom 

samordningen att artikel 48 FEUF påkallar sådana åtgärder.
213

 Oavsett om det är 

förklaringen eller inte kan det emellertid konstateras att den främsta orsaken till den 

rättsutveckling som beskrivs i kapitel 3–6 uppenbarligen är att EU-domstolen sätter 

rätten till fri rörlighet i främsta rummet. Att förbättra tillgången till familjeförmåner har 

således inte varit något självändamål för domstolen utan den ökade tillgången till 

förmåner är bara en naturlig konsekvens av att domstolen värnar om den fria rörligheten 

för arbetstagare. De ekonomiska motiv som ligger bakom samordningen (fri rörlighet) 

får helt enkelt en konsekvens som är positiv utifrån ett socialt perspektiv (ett förstärkt 

socialt skydd i form av en ökad tillgång till familjeförmåner). 
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8 Obetalt hemarbete, könsroller och kvinnors sysselsättning 

8.1 Inledning 

Den fjärde och sista frågeställningen som arbetet syftar till att besvara är om en ökad 

tillgång till familjeförmåner är positiv utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet 

är emellertid ett brett begrepp som kan ha flera olika betydelser.
214

 Här behandlas 

följande tre aspekter som är intressanta i en socialförsäkringsrättslig och EU-rättslig 

kontext:  

- fördelningen av obetalt arbete i relation till kompensation för sådant arbete och 

mäns och kvinnors tillgång till resurser, 

- fördelningen av obetalt arbete i relation till socialt kön (könsroller), och 

- fördelningen av obetalt arbete i relation till kvinnors sysselsättning och 

möjligheten att kombinera familjeliv och arbetsliv. 

 

8.2 Kompensation av obetalt arbete och självständig tillgång till resurser 

Kvinnor anpassar fortfarande sitt avlönade arbete efter familj och barn i större 

utsträckning än män genom att ta ut olika former av ledighet, gå ner i arbetstid eller helt 

dra sig tillbaka från arbetsmarknaden.
215

 Daly och Rake menar att följden av att 

fördelning av det obetalda arbetet i hemmet fortsätter att vara ojämlik under 2000-talet 

är att män fortfarande är mer resursstarka och har det bättre ekonomiskt ställt än 

kvinnor. Författarna anser att en av orsakerna är att obetalt arbete i hemmet i regel inte 

värderas på samma vis som förvärvsarbete i en socialförsäkringsrättslig kontext.
216

 

Scheiwe beskriver hur socialförsäkringsrätten bygger på en hierarki mellan olika former 

av arbete. Heltidsarbete rankas högre än deltidsarbete som i sin tur anses bättre än 

obetalt hemarbete. Att arbeta heltid ger maximal tillgång till sociala trygghetsförmåner 

medan avbrott i förvärvsarbetet på grund av ”care reasons” är till nackdel för den 

enskilde och kan leda till en förlust av rättigheter.
217

 Joshi och Davies har i fråga om 

fördelningen av det obetalda arbetet uttryckt sig på följande sätt: ”this important work 

still needs to be made more visible and rewarded rather than penalized in the social 

security system”.
218

 Scheiwe anser i sin tur att det är helt nödvändigt att omvärdera det 
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obetalda arbetet för att uppnå reell jämställdhet.
219

 I den mån kvinnor helt saknar, eller 

bara har en liten egen förvärvsinkomst blir de lätt beroende av sin partners ekonomi och 

tvinga förlita sig på en ekonomisk omfördelning via familjen.
220

 Att kompensation för 

det obetalda arbetet anses vara centralt för jämställdheten får således förstås mot 

bakgrund av att en självständig tillgång till resurser minskar den typen av beroende och 

stärker kvinnors ekonomiska självständighet. 

 

EU saknar möjlighet att påverka under vilka villkor obetalt arbete kompenseras och hur 

hög ersättning som i så fall utgår. Som förklarats i avsnitt 2.3 är unionens kompetens 

begränsad till att samordna de nationella systemen för social trygghet och materiella 

regler kan inte harmoniseras på EU-rättslig nivå. På grund av kompetensfördelningen på 

området för social trygghet är jämställdhetsproblematiken i relation till frågan om 

kompensation för obetalt arbete således dubbelbottnad. Kort sagt finns problematiken 

både på nationell nivå och på EU-rättslig nivå. Medlemsstaternas lagar avgör i 

slutänden vilken ersättning en migrerande arbetstagare har rätt till eftersom villkor och 

ersättningsnivåer beslutas på nationell nivå. Däremot påverkar de EU-rättsliga 

samordningsreglerna vilka förutsättningar migrerande arbetstagare har för att uppfylla 

de villkor som medlemsstaterna ställt upp. Exempelvis möjliggör principerna om 

likställande och sammanläggning att referensperioder som fullgjorts i andra 

medlemsstater beaktas i den behöriga medlemsstaten. Således kan samordningsreglerna 

förbättra förutsättningarna för att erhålla den kompensation för obetalt hemarbete som 

finns tillgänglig via de nationella socialförsäkringssystemen. Vissa av de familje-

förmåner som omfattas av samordningsförordningen är också utformade för att göra det 

möjligt för en förälder att vara hemma och ta hand om barnet när det är litet (child-

raising allowance).
221

 Sådana familjeförmåner kompenserar alltså på sätt och vis för en 

nedsatt arbetsförmåga som följer av familjebildning och barnuppfostran. Mot den 

bakgrunden skulle en ökad tillgång till familjeförmåner kunna innebära att tillgången till 

kompensation för obetalt arbete ökar. 
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Det finns emellertid faktorer som talar för att effekten på kvinnors tillgång till resurser 

och ekonomiska situation blir liten. Till att börja med tar familjeförmåner i princip sikte 

på en social risk som bara förekommer under en begränsad period av livet, dvs. från det 

att ett barn föds tills dess att det blir myndigt. Ackers beskriver emellertid hur kvinnor i 

större utsträckning än män hjälper sina egna barn när de bildar familj och tar hand om 

sina föräldrar när de blir gamla.
222

 Den ojämna fördelningen av familjeansvar och 

obetalt arbetet tycks således bestå under hela livet. Mot den bakgrunden kan det antas 

att pension, som påverkar den ekonomiska situationen för en individ på lång sikt, har 

större betydelse än familjeförmåner i relation till frågan om kompensation för obetalt 

arbete. Frericks menar att obetalt arbete påverkar rätten till pension mycket negativt och 

att den som arbetar deltid i regel har svårare att bygga upp sin pension.
223

 Medan 

ersättningsnivån i fråga om familjeförmåner sällan baseras på inkomst gäller det 

motsatta i fråga om pension.
224

 Det innebär att många pensionssystem förstärker och 

reproducerar en ojämlik tillgång till resurser som beror på inkomstskillnader mellan 

män och kvinnor.
225

 Den slutsats som kan dras av detta är att en ökad tillgång till 

familjeförmåner sannolikt inte har särskilt stor effekt på en ojämlik tillgång till resurser 

eftersom fördelningen av det obetalda arbetet får större ekonomiska konsekvenser i 

fråga om andra kategorier av social trygghet som exempelvis pension. 

 

Det kan tilläggas att familjeförmåner utgår till familjen som ett kollektiv.
226

 Följaktligen 

påverkar en ökad tillgång till sådana förmåner snarare den ekonomiska situationen för 

hela familjer än den individuella tillgången till resurser för den familjemedlem som tar 

det största ansvar för hem och barn. Familjeförmåner kan i den bemärkelsen jämföras 

med moderskaps- och faderskapsförmåner. Sådana förmåner avser nämligen att 

kompensera det individuella inkomstbortfallet för den person som avbryter sitt arbete i 

samband med barnafödande och vård av ett nyfött barn.
227

 Det innebär att moderskaps- 

och faderskapsförmåner till skillnad från familjeförmåner har en direkt inverkan på 

förmånstagarens tillgång till resurser och ekonomiska situation. Således kan det antas 
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att även den förmånskategorin, precis som pension, har större betydelse i fråga om 

kompensation för obetalt arbete än vad familjeförmåner har. 

 

Sammanfattningsvis är det troligt att en ökad tillgång till familjeförmåner inte har mer 

än en försumbar effekt på den ekonomiska obalans som finns mellan män och kvinnor. 

När jämställdhet diskuteras med avseende på kompensation för obetalt arbete i hemmet 

och tillgången till resurser för män och kvinnor blir slutsatsen således att en ökad 

tillgång till familjeförmåner knappast har en märkbar effekt på jämställdheten. 

 

8.3 Fördelningen av obetalt arbete och socialt kön 

Socialt kön används ofta i motsats till biologiskt kön och avser en historisk, social och 

kulturell konstruktion av vad det innebär att vara man och kvinna.
228

 Annorlunda 

uttryckt handlar det om normativa tolkningar av vilka egenskaper och roller som är 

könstypiska. Som exempel kan nämnas idén om den manliga familjeförsörjaren och den 

kvinnliga hemmafrun.
229

 Kort sagt syftar socialt kön på det som i vardagligt tal 

benämns som ”könsroller”. Daly och Rake menar att ansvar för olika slags uppgifter är 

centralt för vad som anses kvinnligt och manligt och att fördelningen av det obetalda 

arbetet måste förstås i den kontexten. Enligt författarna tar kvinnor inte bara hand om 

det mesta obetalda arbetet i hemmet, utan ansvaret för det obetalda arbetet är också en 

väsentlig del av kvinnors sociala roller.
230

 Mot den bakgrunden är en intressant fråga 

om en ökad tillgång till familjeförmåner kan motverka traditionella könsroller och 

motivera manliga arbetstagare att ta ett större ansvar för det obetalda hemarbetet? En 

ökad tillgång till sådana förmåner skulle utifrån ett ekonomiskt perspektiv kunna göra 

det mindre oattraktivt att göra uppehåll i förvärvsarbetet av familjerelaterade skäl. 

 

Språket i bestämmelserna om familjeförmåner i förordning 883/04 är könsneutralt.
231

 

Det finns således inget i samordningsreglernas lydelse som antyder att EU-lagstiftaren 

utgått ifrån att ansvaret för familjen och familjeförmåner främst är en kvinnofråga. Av 

EU-domstolens praxis står det dessutom klart att det saknar betydelse vem av 
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föräldrarna som tar emot en familjeförmån.
232

 På ett formellt plan tillkommer en ökad 

tillgång till familjeförmåner således män och kvinnor i samma utsträckning. Många 

menar dock att könsneutrala regler inte garantera ett könsneutralt resultat när den 

kontext som reglerna verkar i präglas av könsroller.
233

 Det har till och med visat sig att 

könsneutral lagstiftning kan motverka reell jämlikhet mellan män och kvinnor eftersom 

den ofta utgår i från en norm som är mer manlig än kvinnlig.
234

 Det faktum att en ökad 

tillgång till familjeförmåner formellt leder till att både mäns och kvinnors 

förutsättningar att erhålla sådana förmåner förbättras behöver således inte nödvändigtvis 

leda till att män tar en större del av ansvaret för det obetalda arbetet. 

 

Ståhlberg menar dock att de ekonomiska konsekvenserna av olika val är avgörande för 

hur en familj väljer att dela det obetalda arbetet mellan sig och att ekonomiska 

incitament därför kan vara ett mycket effektivt sätt att förändra en ojämlik fördelning.
235

 

Frågan är således om en ökad tillgång till familjeförmåner kan fungera som ett 

ekonomiskt incitament som motiverar män att ta ett större familjeansvar. Tidigare 

erfarenheter av om sådana incitament minskar betydelsen av könsroller och 

könsstereotypa beteenden tycks emellertid vara blandade. I Callemans bok 

”Genusperspektiv på arbetsrätten” beskrivs å ena sidan hur en slopad sambeskattning 

ökade svenska kvinnors förvärvsarbete och hur införandet av en särskild pappamånad 

ledde till att fler män tog föräldraledigt. Å andra sidan förklaras att en generell 

förbättring av villkoren för föräldraledighet inte påverkade mäns förvärvsarbete.
236

 

Enligt Daly och Rake har det vidare visat sig att kvinnor sysselsättning ökar om en 

individualiserad socialförsäkringsmodell införs eller om förutsättningar för att 

kombinera arbete och familj förbättras. Däremot menar författarna att sådana reformer 

inte tycks rå på könsroller utan att fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet förblir 

ojämlik.
237

  

 

Slutsatsen verkar vara att det som framför allt kan förändra fördelningen av hemarbete 

är reformer av samma slag som införandet av en särskild pappamånad, dvs. reformer 
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som innebär att vissa sociala trygghetsförmåner som hänger ihop med familjeansvaret 

reserveras särskilt för män. Mot den bakgrunden är det inte sannolikt att en generell 

ökning av tillgången till familjeförmåner kan förändra könsstereotypa beteenden och 

minska betydelsen av traditionella könsroller. När jämställdhet diskuteras med avseende 

på fördelningen av obetalt arbete i relation till könsroller blir slutsatsen därför att det är 

osannolikt att en ökad tillgång till familjeförmåner kan ha en positiv effekt på 

jämställdheten. Eventuellt kan en ökad tillgång till sådana förmåner till och med befästa 

och reproducera könsroller och en ojämlik fördelning av det obetalda arbetet. Om en 

ökad tillgång till familjeförmåner är tillräckligt betydelsefull för att göra det möjligt för 

fler familjer att klara sig på en inkomst är det i teorin möjligt att fler kvinnor avstår ifrån 

att förvärvsarbeta. Risken för den typen av inlåsningseffekter, dvs. att kvinnor 

stimuleras till att stanna hemma istället för att arbeta diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

 

8.4 Möjlighet att kombinera arbete och familj 

Som förklarats i avsnitt 8.2 finns det flera författare som menar att reell jämställdhet och 

en jämlik tillgång till resurser förutsätter att obetalt arbete värdesätts på samma sätt som 

förvärvsarbete i det sociala trygghetssystemet. Ett annat synsätt är att ekonomisk 

självständighet för kvinnor bäst uppnås genom kvinnors förvärvsarbete. De två 

perspektiven skiljer sig således åt i fråga om vad som i första hand ska förändras: det 

befintliga systemet och lagen eller människors beteenden. Holmaat kallar det senare 

perspektivet för ”the theory of labour participation”, en teori som hon förklarar bygger 

på fyra antaganden. För det första antas att existerande maktförhållanden mellan män 

och kvinnor kommer att förändras om kvinnor blir ekonomiskt självständiga. För det 

andra antas att det huvudsakliga sättet att få tillgång till resurser är genom 

förvärvsarbete. För det tredje antas att det inte är ett mål i sig att erhålla sociala 

trygghetsförmåner eftersom sociala trygghetssystem främst är konstruerade för att 

försörja dem som inte klarar av att själva skaffa sig en inkomst. Det fjärde och sista 

antagandet är att staten måste vara neutral när den fördelar tillgångar och makt mellan 

män och kvinnor.
238

  

 

Utifrån en sådan arbetsorienterad syn på jämställdhet är det förstås intressant om en 

ökad tillgång till familjeförmåner kan förändra fördelningen av det obetalda arbetet så 
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att fler kvinnor kan lägga mer av sin tid på förvärvsarbete. Som konstaterats i avsnitt 8.3 

är det dock osannolikt att en ökad tillgång till förmåner får den effekten. En lika 

intressant fråga är emellertid om en ökad tillgång till förmåner kan förbättrar 

möjligheterna att kombinera familjeliv och arbetsliv, dvs. om kvinnors förutsättningar 

för att förvärvsarbeta kan förbättras oberoende av om fördelningen av det obetalda 

arbetet förändras. Bättre möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv är också en 

uttalad politisk strategi på EU-nivå för att höja kvinnors sysselsättning och stärka 

jämställdheten.
239

 

 

En del familjeförmåner som omfattas av samordningsförordningen syftar uttryckligen 

till att hjälpa föräldrarna att ha råd med barnomsorg (child-care allowance).
240

 En ökad 

tillgång till sådana familjeförmåner minskar således bördan av det obetalda arbetet och 

ger kvinnor bättre möjligheter att satsa på en karriär. Andra former av mer generella 

bidrag till familjer med barn (family benefits och child benefits) faller också inom 

ramen för samordningsförordningens materiella tillämpningsområde.
241

 Även den 

formen av bidrag stärker förstås en familjs ekonomi och kan således ge föräldrarna 

större möjligheter att välja att betala för barnomsorg utanför hemmet. Mot den 

bakgrunden är det möjligt att en ökad tillgång till familjeförmåner kan frigöra tid för 

kvinnor som tidigare tagit ett stort ansvar för det obetalda arbetet i hemmet. Om 

möjligheterna att kombinera arbetsliv och familjeliv förbättras bör fler kvinnor således 

också kunna förvärvsarbeta i större utsträckning. 

 

Som påpekats i avsnitt 8.3 finns det å andra sidan en risk för att en ökad tillgång till 

familjeförmåner kan få inlåsningseffekter, dvs. motivera kvinnor att avstå ifrån att 

förvärvsarbeta eftersom familjen klarar sig på en inkomst.
242

 När det är fråga om 

familjeförmåner som inte uttryckligen beviljas för att föräldrar ska kunna ordna 

barnomsorg utanför hemmet väljer familjen förstås själv hur pengarna ska användas. En 

ökad tillgång till familjeförmåner kan både ge föräldrarna ekonomisk möjlighet att 

betala för barnomsorg så att de båda kan förvärvsarbeta och möjlighet att besluta att en 

av dem ska uppfostra barnen hemma medan den andre arbetar. Om familjeförmånerna 
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är så pass höga att de tillsammans med en inkomst räcker för att försörja en familj är det 

således möjligt att kvinnor motiveras att stanna hemma istället för att arbeta. Attityderna 

och värderingarna i en familj blir således avgörande för vilket resultat en ökad tillgång 

till familjeförmåner får i det enskilda fallet. Även i det här sammanhanget blir det 

tydligt att den jämställdhetsproblematik som finns på området för social trygghet är 

dubbelbottnad i den bemärkelsen att problemen inte kan lösas ensidigt på EU-rättslig 

nivå. Det är exempelvis bara medlemsstaterna som har kompetens att besluta att 

familjeförmåner uttryckligen ska syfta till att finansiera barnomsorg utanför hemmet.  

 

Jag tror att risken för eventuella inlåsningseffekter ökar mot bakgrund av att 

familjeförmåner går att exportera samtidigt som de i regel är bosättningsbaserade. I 

fråga om familjeförmåner som beviljas på basis av bosättning är ersättningsnivån i regel 

nämligen inte baserad på förmånstagarens lön.
243

 Den som tjänar mer får således 

vanligtvis inte rätt till en högre ersättning än den som tjänar mindre. Istället bestäms 

ersättningen ofta i relation till familjens behov och en hög inkomst kan till och med 

innebära att rätten till en förmån går förlorad.
244

 Ersättningsnivåerna varierar i ganska 

stor utsträckning mellan medlemsstaterna.
245

 Sannolikt beror det inte bara på politiska 

prioriteringar utan även på att prisnivåerna och levnadsförhållandena i olika delar av 

Europa skiljer sig åt. Att ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan medlemsstaterna 

innebär att en familjeförmån som beviljas i en medlemsstat kan räcka mycket längre när 

den exporteras till en annan medlemsstat. Således ökar chansen att en familj med hjälp 

av de exporterade familjeförmånerna kan klara sig på en inkomst. Sammantaget är det 

möjligt att skillnaderna i ersättning och möjligheten att exportera familjeförmåner 

förstärker effekten av en ökad tillgång till familjeförmåner och att risken för 

inlåsningseffekter därför blir större. 

 

Ett sätt att motverka detta skulle kunna vara att indexera familjeförmåner när de 

exporteras, dvs. att räkna om ersättningen så att den justeras till prisnivån i den 

medlemsstat förmånen exporteras till. En sådan lösning är inte helt otänkbar efter det 

avtal som Storbritannien förhandlade fram i februari 2016 och som bland annat går ut 
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på att barnbidrag (”child benefits”) på sikt ska kunna indexeras.
246

 Emellertid kan en 

ökad tillgång till familjeförmåner som sagt likväl innebära att fler familjer får råd att 

betala för barnpassning, städning och liknande tjänster så att båda föräldrar kan 

förvärvsarbeta i större utsträckning. Förutsatt att de flesta familjer föredrar en sådan 

lösning istället för att den ena föräldern är hemma med barnen skulle kvinnors 

förvärvsarbete drabbas negativt om familjeförmåner indexerades. Frågan om en ökad 

tillgång till familjeförmåner skulle förbättra möjligheterna att kombinera arbete och 

familj är således komplex. Det verkar som att attityder kring könsroller kan få en 

avgörande betydelse. När kvinnors sysselsättning och möjligheterna att kombinera 

arbete och familj diskuteras blir slutsatsen därför att det är svårt att bedöma om en ökad 

tillgång till familjeförmåner är positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

8.5 Sammanfattande kommentar  

I avsnitt 1.1 beskrevs hur kvinnor i regel löper en större risk att drabbas av 

arbetsoförmåga orsakad av familjerelaterade omständigheter än vad män gör. Mot den 

bakgrunden kan man tänka sig att en ökad tillgång till familjeförmåner skulle förbättra 

situationen för kvinnor och vara något positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Utifrån de slutsatser som dragits i avsnitt 8.2–8.4 kan det emellertid konstateras att det 

är tveksamt om jämställdheten faktiskt förbättras. Det mesta talar för att sannolikheten 

att en ökad tillgång av familjeförmåner ökar tillgången till kompensation för obetalt 

arbete, minskar betydelsen av könsroller eller förbättrar möjligheterna att kombinera 

arbete och familj så att fler kvinnor kan förvärvsarbeta är liten. Det verkar till och med 

finnas en risk för att en ökad tillgång till familjeförmåner kan befästa och reproducera 

en ojämnlik fördelning av det obetalda arbetet och på så vis påverka jämställdheten 

negativt.  
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9 Avslutande reflektioner 

Uppsatsen visar att tillgången till familjeförmåner i gränsöverskridande situationer ökat 

till följd av EU-domstolens praxis och att förordning 883/04 i huvudsak inte förändrar 

rättsläget. Vidare har det konstaterats att en ökad tillgång till familjeförmåner inte har 

varit något självändamål för EU-domstolen utan att ökningen är en konsekvens av att 

domstolen använder sig av en teleologisk tolkningsmetod och värnar om den fria 

rörligheten. Slutligen står det klart att det är högst tveksamt om rättsutvecklingen är 

positiv utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att en ökad tillgång till familjeförmåner 

till och med kan påverka jämställdheten negativt. Mot den bakgrunden är frågan vad 

som, de lege ferenda, bör göras på EU-nivå och hur EU:s möjligheter att främja 

jämställdhet på området för social trygghet egentligen ser ut.  

 

Som förklarats i avsnitt 2.3 saknar EU kompetens att harmonisera området för social 

trygghet. Det innebär att de EU-rättsliga samordningsreglerna samspelar med 

medlemsstaternas nationella socialförsäkringssystem, vilket i sin tur betyder att den 

problematik som finns utifrån ett jämställdhetsperspektiv är dubbelbottnad. Som 

konstaterats i kapitel 8 kan EU-lagstiftaren inte förändra de materiella reglerna. Således 

är det exempelvis inte möjligt att på en EU-rättslig nivå besluta om att kompensera 

obetalt arbete i större utsträckning, reservera vissa familjeförmåner särskilt för män i 

syfte att påverka fördelningen av det obetalda hemarbetet eller bestämma att 

familjeförmåner i större utsträckning ska syfta till att finansiera barnomsorg utanför 

hemmet. Eftersom ett beslut om att utvidga EU:s kompetens i dagsläget framstår som 

avlägset kommer frågan om vad som skulle kunna åstadkommas genom 

harmoniserande åtgärder emellertid inte att behandlas närmare här.
247

 Fokus är istället 

EU:s kompetens så som den ser ut idag.  

 

Kompetensen att samordna medlemsstaternas socialförsäkringssystem härleds idag via 

rätten till fri rörlighet för arbetstagare och motivet bakom samordningsförordningen är 

följaktligen ekonomiskt och inte socialt. Således ska samordningsreglerna i första hand 
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säkerställa fri rörlighet inom unionen, inte att tillgången till social trygghet i gräns-

överskridande situationer fungerar på ett sätt som gagnar jämställdheten. Samtidigt 

framgår det av artikel 2 och 3(3) FEU samt artikel 23 i Stadgan att EU ska arbeta för 

jämställdhet och att jämställdhet mellan män och kvinnor ska säkerställas på alla 

områden. Frågan är således vilket utrymme det ekonomiska perspektivet i 

samordningen lämnar för ett jämställdhetsperspektiv. Annorlunda uttryckt kan det 

ifrågasättas om målsättningen med samordningsreglerna, dvs. att främja den fria 

rörligheten, är förenlig med en målsättning om att främja jämställdheten mellan män 

och kvinnor.  

 

Som förklarats i avsnitt 1.4 är jämställdhet ett brett begrepp och följdfrågan blir därför 

vilken typ av jämställdhet som avses. En uttalad politisk målsättning från EU:s sida är 

att förbättra möjligheten att kombinera arbete och familj i syfte att höja kvinnors 

sysselsättning och främja jämställdheten mellan kvinnor och män.
248

 Det antyder att 

synen på jämställdhet på EU-nivå är arbetsorienterad, dvs. att jämställdhet ska uppnås 

genom att kvinnors deltagande i arbetsmarknaden ökar.
249

 Stratigaki menar att 

”möjligheten att kombinera arbete och familj” ursprungligen var ett politiskt koncept 

som handlade om att familjeansvaret skulle fördelas mer jämlikt mellan män och 

kvinnor men att det konceptet övertid istället kommit att handla om att främja flexibla 

former av arbete.
250

 Således har det som från början var en social rättvisefråga stöpts om 

till en ekonomisk fråga. Stratigaki menar att det är ett genomgående mönster och att 

jämställdhetsmål i allmänhet blir en del av EU:s politiska agenda först efter att de 

anpassats efter ”tyngre” ekonomiska politiska motiv.
251

 Även det talar för att synen på 

jämställdhet på EU-nivå generellt är arbetsorienterad. Huruvida det är den typen av 

jämställdhet som EU bör arbeta för att främja råder det säkert delade meningar om men 

den frågan lämnar jag till andra att diskutera. 

 

En ekonomisk syn på jämställdhet, som syftar till att fler ska arbeta, bör vara förenlig 

med det ekonomiska motivet om att främja fri rörlighet som ligger bakom 

samordningsförordningen. I EU:s politik tycks målsättningen om att öka syssel-
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sättningen inom EU nämligen gå hand i hand med målet att främja fri rörlighet.
252

 Det 

är lätt att föreställa sig att en EU-medborgares möjlighet att söka arbete i en annan 

medlemsstat när personens kompetens inte efterfrågas på arbetsmarknaden i den egna 

medlemsstaten har en positiv effekt på sysselsättningsnivån inom unionen. Med andra 

ord är det sannolikt att allokeringen av arbetskraft blir mer effektiv om EU lyckas med 

att fullt ut uppnå fri rörlighet. I relation till den nya tillväxtstrategin Europa 2020 har det 

dessutom konstaterats att det inte är möjligt att nå målet om att 75 % av befolkningen i 

åldrarna 20–64 ska ha ett arbete år 2020, vilket är ett av strategins övergripande mål, om 

inte kvinnors sysselsättningsgrad ökar.
253

 Både målet att inkludera fler kvinnor i 

arbetsmarknaden och målet att främja den fria rörligheten är således centrala för att för 

att höja sysselsättningsgraden inom EU.  

 

Utifrån en sådan utgångspunkt bör ett jämställdhetsperspektiv i samordningen 

egentligen vara självklart. För att samordningsförordningen ska fylla sitt syfte och 

främja fri rörlighet för dagens arbetstagare är det centralt att reglerna främjar fri 

rörlighet för sådana arbetstagare som kombinerar arbete och familj (främst kvinnor) och 

som skiljer sig ifrån den manlige familjeförsörjaren som reglerna ursprungligen 

utformades för. Om det skulle visa sig att en ökad tillgång till familjeförmåner får 

sådana inlåsningseffekter som diskuterats i kapitel 8 är det sannolikt att färre kvinnor 

utnyttjar den fria rörligheten i egenskap av arbetstagare. I så fall skulle den 

rättsutveckling som skett genom EU-domstolens rättspraxis till och med kunna bli 

kontraproduktiv. Det talar för att så väl EU-lagstiftaren som EU-domstolen bör betrakta 

fri rörlighet och jämställdhet som två målsättningar som går hand i hand. 

 

Fokus i den här framställningen har varit familjeförmåner eftersom det hade varit en 

alldeles för omfångsrik uppgift att i helhet analysera de EU-rättsliga 

samordningsreglerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Däremot är det nog en uppgift 

som EU-lagstiftaren måste ta sig an om samordningsförordningen på sikt ska främja en 

fri rörlighet som är så fullständig som möjligt för så många arbetstagare som möjligt. 

Diskussionen i kapitel 8 visar att frågan om jämställdhet är komplex och troligtvis är det 

just ett helhetsgrepp om samordningsförordningen som behövs för att reglerna ska 
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kunna anpassas för att främja reell jämställdhet och fri rörlighet för alla typer av 

arbetstagare. Faktum är att lagstiftaren dessutom har tillfälle att implementera ett 

jämställdhetsperspektiv i förordningen. Kommissionen har nämligen tagit initiativ till 

en översyn av förordning 883/04 med start under 2016.
254

 Därutöver ser de 

primärrättsliga förutsättningarna idag annorlunda ut än vad de gjorde i början av 2000-

talet då förordning 883/04 förhandlades fram. Enligt artikel 23 i Stadgan ska 

jämställdhet säkerställas på alla områden. Således kunde tillfället att utvärdera 

samordningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv inte vara bättre.  
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 Av KOM (2015) 610 final framgår att ett av Kommissionens nya initiativ inför 2016 går under namnet 
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