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Abstract 
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The purpose of this study was to examine how social workers interpret right of residence 

when EU-citizens apply for social assistance by claiming their residential rights. The 

intersectional perspective was used as a theoretical approach in order to illustrate power 

relationship between social workers as representatives for Swedish authorities and clients of 

foreign origin. Using appeal documents from Swedish administrative courts as a study 

material and a qualitative discourse analysis as a data collection method the results were 

classified into categories concerning social workers’ interpretations of right of residence, 

circumstances considered by social workers as crucial for right of residence and social 

workers interpretations of EU-citizens’ entitlement to social assistance. Data regarding EU-

citizens’ nationalities and gender were collected in order to identify their possible influence 

on outcome of their applications. Analysis of results identified a significant inconsistency in 

social workers’ interpretations of right of residence as well as in application of the law. EU-

citizens’ entitlement to social assistance was denied on terms of EU-citizens being 

“economically inactive persons” or not having “a real chance to get an employment”. Neither 

EU-citizens nationalities nor gender could be linked to outcomes of their applications for 

social assistance. 
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1.	Inledning																																																																																																																																	

1.1	Problembakgrund	

Socialtjänsten agerar som en ”skyddsapparat” i samhället och ska se till att människor som 

behöver stöd och hjälp från samhällets sida ska får det. Kommuner som bedriver socialtjänst 

har ansvar för att varje människa ska få den hjälp han eller hon behöver (Socialtjänstlag 

2001:463). 

Om en individ saknar ekonomiska resurser för sin försörjning kan han eller hon ansöka om 

försörjningsstöd på socialkontoret i sin kommun. Rätten till försörjningsstöd regleras i 

Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) 4:e kapitel. 

 

I och med att Sverige blev medlem i Europeiska unionen (EU) 1996 förpliktade landet sig att 

följa EU:s regelverk. Några av EU:s grundläggande principer är rätten till fri rörlighet och 

likabehandlingsprincipen. Principerna garanterar alla människor som är medborgare i någon 

av EU:s medlemsstater att kunna röra sig fritt inom dessa länder och bli behandlade på lika 

villkor (Socialstyrelsen, 2014). Syftet med den fria rörligheten var att den skulle underlätta för 

arbetstagare och deras familjemedlemmar att kunna arbeta i andra medlemsländer (Bernitz, 

2006).  

 

Dessa rättigheter förknippas idag med begreppet EU-medborgarskap som infördes 1992 

genom Maastrichtfördraget. Alla som är medborgare i någon av EU:s medlemsstater blir 

automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet har en kompletterande roll till det 

nationella medborgarskapet och ger medborgare i EU:s medlemsstater ett grundläggande 

status som möjliggör utövande av politiska och sociala rättigheter oberoende av det nationella 

medborgarskapet (Europeiska kommissionen, 2010). Detta är ett av flera EU-

medborgarskapets huvudsyften (Bernitz, 2006). 

 

Uppehållsrätt 

Som uppehållsrätt benämns särskilda villkor enligt vilka kan EU-medborgare och deras 

familjemedlemmar stanna i ett annat EU-land längre än tre månader utan uppehållstillstånd. 

Uppehållsrätt regleras av Utlänningslagen 2005:716 enligt vilken har en EU/EES-medborgare 

uppehållsrätt om han eller hon: är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, vill söka arbete 
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i Sverige och har en verklig möjlighet att få en anställning, studerar en erkänd utbildning i 

Sverige och har tillräckliga tillgångar för sin och sin familjs försörjning samt en heltäckande 

sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige, eller har tillräckliga 

tillgångar för sin och sin familjs försörjning samt en heltäckande sjukförsäkring för sig och 

sina familjemedlemmar som gäller i Sverige (SFS 2005:716). Vanligtvis efter 5 års vistelse i 

Sverige får en EU-medborgare permanent uppehållsrätt (Migrationsverket, 2014). 

 

Ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

Det görs en skillnad mellan olika kategorier EU-medborgare baserat på deras sätt att försörja 

sig. Bland ekonomiskt aktiva tillhör arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och deras 

familjemedlemmar. Till icke ekonomiskt aktiva hör pensionärer, turister, studenter och 

personer som tigger (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare kan bara få uppehållsrätt i Sverige om de har 

tillräckliga tillgångar för sin och sin familjs försörjning och en sjukförsäkring som gäller i 

Sverige. Beloppet för tillräckliga tillgångar får inte bestämmas på förhand av EU:s 

medlemsstater som inte heller kan begära att det ska vara högre än länders beloppsgräns för 

socialt bistånd (Socialstyrelsen, 2014). Syfte med dessa krav är att ekonomiskt icke aktiva 

personer inte ska bli en orimlig börda för bosättningslandets ekonomi. Ekonomiskt aktiva 

personer behöver inte uppfylla kravet på tillräckliga tillgångar och kravet på heltäckande 

sjukförsäkring uppfylls genom att de omfattas av sjukförsäkringen i bosättningslandet 

(Berlitz, 2006).  

 

Viktiga begrepp för bedömning av uppehållsrätten för ekonomiskt aktiva EU-medborgare är 

begreppen arbetstagare, arbetsförmåga och upphörande av anställning. Begreppet arbetstagare 

har fått en bred tolkning så att alla som utför något slags arbete mot betalning åt någon annan 

kan betraktas som arbetstagare. Det är dock mycket individuellt vad som anses vara ett arbete 

och vem som är att betrakta som arbetstagare så bedömning måste göras i varje enskilt fall 

(Socialstyrelsen, 2014). Vid tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av olycka eller sjukdom 

behåller EU-medborgare sin ställning som arbetstagare och därmed uppehållsrätt under tiden 

han eller hon inte kan arbeta. Vid upphörande av anställning på grund av ofrivillig 

arbetslöshet behåller EU-medborgare sin ställning som arbetstagare och även uppehållsrätt 

om anställningen har varat i mer än ett års tid och medborgare har anmält sig som 

arbetssökande på arbetsförmedlingen. Vid kortare tidsbegränsad anställning eller om EU-
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medborgare har blivit uppsagd innan ett år har gått anses han eller hon som arbetstagare och 

behåller sin uppehållsrätt under sex månader. Om en EU-medborgare väljer att själv avsluta 

sin anställning då betraktas han eller hon inte längre som arbetstagare. För att behålla sin 

uppehållsrätt måste EU-medborgare uppfylla krav som gäller för arbetssökande 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

En bedömning måste göras i varje enskilt fall vilken kategori en EU-medborgare tillhör. 

Utifrån bedömningen kan sedan konstateras om denne har eller inte har uppehållsrätt vilket 

utgör en förutsättning för rätten till försörjningsstöd. 

 

I Sverige finns det ingen särskild myndighet som bedömer uppehållsrätt utan det är upp till 

varje enskild myndighet att ta ställning till den vid handläggning av ärenden 

(Försäkringskassan, 2000). Kommuner har implementerat villkor från Utlänningslagen och 

vägledning från Socialstyrelsen om ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva EU-

medborgare i sina riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd till EU-medborgare vilket 

innebär att dessa regler ska komplettera Socialtjänstlagens 4:e kapitel. 

 

Att studera socialsekreterares tolkningar är relevant för socialt arbete på grund av möjlighet 

till problematisering av välfärdspolitiken på nationell nivå som EU-medborgare ges rättighet 

till eller vägras ta del av genom implementering av EU:s välfärdspolicy och dess 

interpretation i det praktiska arbetet med försörjningsstöd. 

 

1.2	Problemformulering	

Begreppet uppehållsrätt är inte statiskt, den gäller bara under konkreta omständigheter och om 

dessa slutar gälla då upphör även uppehållsrätt för en EU-medborgare. Trots lagarnas tydliga 

villkor för erhållande av uppehållsrätten förekommer svårigheter i deras tolkning och 

applicering på konkreta situationer. Vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd måste 

socialsekreterare först bedöma om den EU-medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd 

eller en annan medlem i familjen har uppehållsrätt eller inte. 

 

EU-medborgare bosatta i Sverige som uppbär försörjningsstöd och med detta relaterad 

problematik kring bedömning av uppehållsrätt är ett relativt outforskat område inom socialt 

arbete. Dock behandlas problemet ofta utifrån juridiskt eller politiskt perspektiv, exempelvis 
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som en granskning av relaterade lagar och kommittéer med relation till 

unionsmedborgarskapet (se Bernitz, 2006; Ackers, 1996) eller som en analys av ett eller flera 

rättsfall med fokus på Europadomstolens uttalanden (se Verschueren, 2014; Ackers, 1996 ). 

Inom socialt arbete berör ett fåtal studier dessa frågor, de flesta behandlar gruppen utländska 

medborgare som helhet vilket gör det svårt att avgöra EU-medborgarnas andel i erhållande av 

försörjningsstöd. En anledning till bristen på forskning kan vara att det under en längre 

tidsperiod inte uppfattats som något problem då de flesta EU-medborgare som har kommit till 

Sverige som arbetstagare har redan haft ett arbete och en bostad eller som Nilsson (2004) 

nämner att antalet inflyttade EU-medborgare var lägre än antalet utflyttade svenska 

medborgare efter Sveriges inträde i EU. I och med att även ekonomiskt icke aktiva EU-

medborgare har fått ökade rättigheter (Bernitz, 2006) uppmärksammas kunskapsbrist på olika 

områden vid arbete med dessa personer, inte minst vid bedömningen av uppehållsrätt. 

 

Som framgår av granskningen gjort av Bernitz (2006) har arbetande EU-medborgare en 

överlägsen position gentemot andra kategorier av EU-medborgare när det gäller rätten till 

socialt bistånd. Likaså menar Dwyer och Papadimitriou (2007) att pensionärer som har arbetat 

i ett annat EU-land och senare har pensionerat sig anses få bättre möjligheter till social 

trygghet än dem som har pensionerat sig i sitt hemland och efteråt flyttat till ett annat EU-

land. Resultaten styrks också av Ackers (1996) som betonar att det ursprungliga syftet med fri 

rörlighet inte var tänkt för alla EU-medborgare utan endast för arbetstagare och deras familjer 

eftersom de kunde bidra till bosättningslandets sociala system. Detta pekar på att EU-

medborgare kategoriseras till ojämlika kategorier och som Ackers (1996) också uttrycker att 

EU-medborgare i själva verket inte är lika.   

 

Faktum att EU-medborgare inte utgör en större grupp av dem som uppbär försörjningsstöd 

(Verschueren, 2014) kan tolkas så att majoriteten av dem är migrerande arbetstagare eller 

studenter och efter upphörande av anställning eller studier återkommer de tillbaka till sitt 

hemland. Som Ackers (1996) poängterar finns det också könskillnader mellan män och 

kvinnor i uppfattningar om vem som betraktas som den typiska migrerande arbetstagare som 

har sitt ursprung i den befintliga forskingen samt möjligheter till utveckling av kvinnors 

arbetslivserfarenheter i bosättningslandet begränsas av traditionella roller som moderskap och 

vård av åldrande föräldrar i hemlandet.  
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Utifrån vad Minderhoud (2013) skriver kan det konstateras att lagar och bestämmelser om de 

grundläggande rättigheterna för EU-medborgare lämnas åt tolkning av varje enskild 

medlemsstat vilket skapar oenighet i deras tillämpning. Medan i ett EU-land är det möjligt 

även för ekonomiskt icke aktiva personer att beviljas försörjningsstöd så kan det inte 

nödvändigtvis vara fallet i ett annat. 

 

På grund av att ovanstående resonemang problematiserar komplikationer i utövandet av EU-

medborgares sociala rättigheter utifrån juridiskt perspektiv anser jag att det finns en 

kunskapslucka om fenomenet inom socialt arbete, en brist i kunskap gällande lag- och 

policytolkning som behöver uppmärksammas. Det finns ett behov för ett nära samarbete 

mellan det sociala och juridiska fältet och mer forskning inom socialt arbete efterlyses så att 

beslut i det praktiska arbetet med försörjningsstöd fattas på objektiva grunder. Vidare anser 

jag i detta sammanhang att problematiken kring EU-medborgares rättigheter till ekonomiskt 

bistånd i Sverige behöver kritiskt belysas.  

 

1.3	Syfte	och	frågeställningar	

Examensarbetets syfte är att beskriva och analysera socialsekreterares tolkningar av rekvisiten 

som ingår i begreppet uppehållsrätt för att belysa maktförhållanden mellan representanter för 

svenska myndigheter och klienter med utländsk härkomst. Studiens ambition är att ge en bild 

av och problematisera socialsekreterares tolkningar av EU-medborgarnas rättighet att ta del av 

ekonomiskt bistånd. 

 

Med utgångspunkt i det ovan nämnda vill jag med hjälp av nedan skrivna frågeställningarna 

undersöka hur socialsekreterare tolkar begreppet uppehållsrätt när EU-medborgare ansöker 

om försörjningsstöd. 

 Vilka omständigheter bedöms av socialsekreterare som avgörande för bedömning av 

EU-medborgares uppehållsrätt? 

 Hur tolkar socialsekreterare EU-medborgares rättigheter till ekonomiskt bistånd? 

 Vilken betydelse har intersektionellt perspektiv för förståelse av uppehållsrätten? 
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1.4	Avgränsning	

Begreppet uppehållsrätt är brett och bedöms av flera svenska myndigheter till vilka EU-

medborgare vänder sig beroende på vad de ansöker om. Dessa myndigheter är förutom 

Socialtjänsten också Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket och i vissa fall även 

Arbetsförmedlingen. Jag har valt att i denna studie endast fokusera på socialsekreterares 

tolkningar av begreppet uppehållsrätt.  

 

I min uppsats använder jag mig av benämning EU-medborgare och då menar jag alla som är 

medborgare i någon av EU:s medlemsstat, oavsett om det rör sig om arbetstagare, studenter, 

arbetssökande, pensionärer eller personer som tigger. Anledningen till det är att alla dessa 

grupper faktiskt består av EU-medborgare och att använda sig av en annan benämning kan 

bidra till en kategorisering till grupper med högre eller lägre status. 

2.	Tidigare	forskning	

Hertzberg (2003) menar att byråkratiska organisationer inte är etniskt ”neutrala” eftersom 

tjänstemän konstruerar nationell identitet och andra kategoriseringar som markerar gränser 

mellan landets medborgare i en grupp och personer som befinner sig utanför denna grupp. 

Detta händer enligt honom både formellt genom det praktiska arbetet med lagar och regler 

och informellt då tjänstemännens värderingar och stereotyper påverkar deras sätt att arbeta 

med klienter. Han hävdar vidare att kategoriseringar är centrala i bevarande av distansen till 

”de andra” samt lagar och praktiker speciellt utformade för dessa personer reglerar 

förhållande till dem. Enligt honom är kategori ”invandrare” en maktkategori som ett uttryck 

för den överordnade gruppens kategoriseringsprocess av människor som betraktas som 

underordnade. Denna kategori är bestämd av personer i den överordnade gruppen, nämligen 

landets medborgare. Invandrares livssituation värderas utifrån normer som dominerar i den 

överordnade gruppen. 

 

Ackers (1996) menar att utövandet av politiska och sociala rättigheter på basis av den fria 

rörligheten kan bli kopplat till olika aspekter av social och ekonomisk ojämlikhet mellan män 

och kvinnor då män i egenskap av familjeförsörjare genomsyrar uppfattningar om den 

allmänna migrationen inom EU vilket reproducerar och förstärker kvinnors beroendeställning. 

Det är inte frågan om att kvinnor migrerar i mindre omfattning utan de görs osynliga i 

existerande forsking trots att de står för ungefär hälften av hela EU-migrationen. Kvinnor 
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migrerar i stor omfattning även som singlar och inte som familjemedlemar som det ofta 

antyds i litteraturen. Vidare anser Ackers (1996) att förekomsten av barn i familjen medför att 

migrerande kvinnor uppvisar ekonomisk aktivitet i mindre grad än kvinnor med 

bosättningslandets medborgarskap medan migrerande mäns ekonomiska aktivitet förblir 

oförändrad. Liknande gäller också arbetslöshet vilket medför att kvinnor på detta sätt hamnar 

i en beroendeställning till sina makar som familjeförsörjare. 

 

Bernitz (2006) har i sin granskning av lagtexter som rör EU-medborgarnas rätt till socialt 

bistånd konstaterat att migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar likställs med 

bosättningslandets medborgare vad gäller sociala och skattemässiga förmåner. Hon påpekar 

däremot att arbetssökande får begränsas rätten till socialt bistånd (försörjningsstöd och 

livsföring i övrigt) under första tre månader av sin vistelse. Ekonomiskt icke aktiva EU-

medborgare som är i behov av tillfälligt bistånd har möjlighet till det medan de som behöver 

bistånd mer varaktigt anses inte ha något uppehållsrätt på grund av villkoret om tillräckliga 

tillgångar och därmed inte rätt till socialt bistånd. 

 

Ovan nämnda slutsatser är dock inte så tydliga. Minderhoud (2013) förklarar att det finns en 

viss tvetydighet i direktivet om fri rörlighet. Han menar att medan i en artikel i direktivet 

förklaras fri rörlighet för alla EU-medborgare så i en annan artikel begränsas den till 

arbetstagare och personer med tillräckliga tillgångar. Även bestämmelser om rätten till 

försörjningsstöd i bosättningslandet är enligt honom tvetydiga då de lämnar begreppet 

”orimlig börda” i stort sätt odefinierat vilket medför att det är berörda myndigheter i 

bosättningslandet som måste tolka begreppets innebörd. Minderhoud (2013) anger vidare att 

det finns några kriterier utifrån vilka kan innebörden av begreppet fastställas. Myndigheter 

ska beakta längden av den tid under vilken EU-medborgare kommer att behöva 

försörjningsstöd, hans/hennes personliga situation samt förbindelse med bosättningslandet och 

EU-medborgares historia av tidigare utbetalt försörjningsstöd. Kriterierna anses vara en 

vägledning och det är upp till var och en medlemsstat att definiera vad en ”orimlig börda” 

betyder. Till skillnad från Bernitz (2006) anser Minderhoud (2013) att arbetssökande får 

beviljas försörjningsstöd under de första tre månaderna av vistelsen men återigen påpekar han 

att det är myndigheter i varje enskilt EU-land som har tolkningsföreträde. Han nämner vidare 

olika EU-medlemsstater och deras sätt att hantera problematik kring försörjningsstöd till 

ekonomiskt icke aktiva EU-medborgare, vilket visar att staterna använder sig av mycket olika 

system och metoder. 
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Dwyer och Papadimitriou (2007) menar att pensionerade EU-medborgare som bosätter sig i 

ett annat EU-land upplever större svårigheter att tillgodogöra sig social trygghet än de EU-

medborgare som har arbetat under en tidsperiod i bosättningslandet och sedan pensionerade 

sig. Detta på grund av att de som redan är pensionärer när de flyttar till ett annat EU-land 

anses tillhöra kategorin icke ekonomiskt aktiva. Vidare menar Dwyer och Papadimitriou 

(2007) att inkomster av icke ekonomiskt aktiva pensionärer anses vara tillräckliga och högre 

än normen för försörjningsstöd än inkomster av de som pensionerade sig i bosättningslandet 

och därmed nekas de socialt bistånd. Ytterliggare komplikationer upplevs av icke ekonomiskt 

aktiva pensionärer vid eventuellt flytt till sitt hemland då de även där kan nekas socialt bistånd 

på grund av vissa bosättningskrav (Dwyer & Papadimitriou, 2007). 

 

Trots rädslor för välfärdsturism från ”de nya 10 länderna” efter EU-utvidgningen 2004 menar 

Ruist (2013) att personer från dessa länder kan ses som bidragande faktor till den svenska 

ekonomin istället för bidragsutnyttjare eller välfärdsturister. Skatter och avgifter som EU-

medborgare har betalat i Sverige har jämförts med kostnader som staten har betalat för dem 

(till exempel sjukförsäkring, föräldraförsäkring, pension). Utifrån jämförelsen har kunnat 

konstateras att EU-medborgare är en faktor som bidrar till och inte utnyttjar den nationella 

ekonomin. Dock finns det en skillnad mellan medborgare från ”de nya 10 länderna” och EU-

15 länder. Den senare gruppen står för betydande högre skatteintäkter och nettobidrag per 

individ än den första gruppen (Ruist, 2013).  

 

Det har inte bekräftats att medborgare från ”de nya 10 länderna” kommer ansöka om 

försörjningsstöd i större grad än tidigare efter att dessa länder kom med i EU. Antal beviljade 

ansökan om försörjningsstöd under åren 2003 och 2004 blev i stort sätt oförändrad 

(Wadensjö, 2007). Trots stor uppmärksamhet i media anses EU-medborgare inte vara bland 

de större grupperna som uppbär försörjningsstöd i andra EU-medlemsstater (Verschueren, 

2014). Detta kan bekräftas av Boswell och Geddes (2011) som anger att både arbetslöshet och 

sysselsättningsgraden bland EU-medborgare och svenska medborgare har år 2006 legat 

ungefär på samma nivå. 
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3.	Teoretisk	ram	

3.1	Intersektionellt	perspektiv	

Intersektionellt perspektiv vill med begreppet intersektionalitet förklara samspelet och 

skärningspunkter mellan begreppen kön, klass, etnicitet och sexualitet och olika strukturer och 

på detta sätt synliggöra ojämlikhet som konstrueras av samspelet mellan dem. Kategorierna 

måste förstås som integrerade med varandra och också utifrån olika kontexter. 

Sammanfattningsvis förklarar intersektionalitet hur ojämlikhet skapas mellan och inom olika 

grupper. Perspektivet har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Människor tenderar att 

återskapa sina egna föreställningar om hur saker förhåller sig till varandra, det vill säga gör 

sina egna tolkningar av dem. Dessa tolkningar påverkar hur vi förstår olika fenomen och 

används som mallar och mönster för vår förståelse (Mattsson, 2010). Människor tolkar saker 

och händelser i livet utifrån sina tidigare erfarenheter med liknande händelser vilket gör att de 

skapar egna tolkningar baserade på de erfarenheterna. Tolkningar används sedan som 

uppfattningar om att saker verkligen är sådana som människor tror att de är och utifrån dessa 

uppfattningar kommer människor att förstå olika fenomen. Socialsekreterare tolkar 

bestämmelser om uppehållsrätt på ett visst sätt, det vill säga gör egna tolkningar av vad menas 

med respektive rekvisit. Tolkningar baseras på socialsekreterares tidigare erfarenhet med 

bestämmelserna, hur de har tidigare används i andra liknande fall. Tolkningarna blir sedan 

socialsekreterares verktyg till att förstå och bedöma EU-medborgares uppehållsrätt. 

 

Uppfattning om människornas biologiska och kulturella olikheter blir allt mer tydlig i sociala 

relationer som vidmakthåller ojämlikhet framför allt i möjligheter till försörjning, tillgång till 

välfärd och politiskt deltagande (de los Reyes & Mulinari, 2005). Olikheterna kommer till 

uttryck i indelning av EU-medborgare till olika kategorier, nämligen ekonomiskt aktiva samt 

icke ekonomiskt aktiva. Med indelningen följer vissa rättigheter som tillskrivs en av 

grupperna, medan den andra gruppen inte får tillgång till rättigheterna utan måste förtjäna 

dem genom att följa vissa regler som är olika beroende på vilken myndighet som bedömer 

uppehållsrätt. 

 

En central aspekt inom intersektionellt perspektiv är maktstrukturer i samhället som beskrivs 

som krafter i samhället som skapar kategorier och grupper och ordnar dem hierarkiskt i 

förhållande till varandra. Maktstrukturerna anses vara en del av oss vilket gör att vi inte 

ifrågasätter dem utan snarare dem som vi betraktar som annorlunda (Mattsson, 2010). För att 
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bedöma EU-medborgares uppehållsrätt använder sig socialsekreterare av gruppindelningen 

ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva personer. EU-medborgare kategoriseras in i 

olika fack och utifrån tillhörighet till en viss kategori bestäms det om de har rätt till 

ekonomiskt bistånd eller inte. Om en person klassas som icke ekonomiskt aktiv då bedöms 

den inte har rätt till ekonomiskt bistånd och därmed blir hans/hennes rätt ifrågasatt på basis av 

hans/hennes förtjänster av denna rättighet samt olikheter i jämförelse med gruppen 

ekonomiskt aktiva personer.  

 

Mattsson (2010) menar vidare att för att förstå maktstrukturer och deras upprätthållande måste 

överordnade gruppens maktposition uppmärksammas utifrån vilken den har företräde att 

definiera hur vissa fenomen ska tolkas. Eftersom socialsekreterare är de som bedömer om 

EU-medborgare har uppehållsrätt och därmed rätt till ekonomiskt bistånd ges dem ett 

företräde att tolka lagar och bestämmelser. Tolkningar används sedan som vedertagna fakta. 

Denna studie vill därför uppmärksamma socialsekreterares maktposition i förhållande till EU-

medborgares rättigheter till socialt bistånd. 

 

Ytterligare ett begrepp som används för att belysa intersektionalitet och dess verkan är 

Charles Tillys begrepp beständig ojämlikhet. Begreppet berör hur skillnader mellan grupper 

och individer skapas och vidmakthålls i olika historiska perioder (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Processen kan förklaras med begreppen exploatering och möjlighetsansamling. 

Exploatering syftar till systematisk utestängning av grupper som skapar värden vilka i sin tur 

fördelas ojämnt på grund av maktkoncentration. Möjlighetsansamling uppstår när en viss 

grupp får tillträde till en specifik resurs med syfte att förstärka gruppens position. Ojämlikhet 

skapas därför genom exkludering från makt och deltagande och berövande av resurser, vilka 

är ett resultat av processer inom relationer mellan olika grupper (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Beständig ojämlikhet kommer till uttryck i den kategoriska skillnaden mellan EU-

medborgare som har nämnts ovan. En specifik grupp av dessa, nämligen ekonomiskt aktiva 

EU-medborgare, vinner tillträde till social trygghet genom sitt deltagande i och sin position på 

arbetsmarknaden. Benämning ”arbetstagare” gör att de garanteras tillgång till samhälleliga 

resurser. På detta sätt blir möjlighetsansamling synlig. Den andra gruppen, icke ekonomiskt 

aktiva EU-medborgare, utestängs från resurserna genom olika maktförhållanden och 

vidmakthållande av dessa då de inte anses vara ”arbetstagare” eller inte anses ha ”en verklig 

möjlighet att få en anställning”. Gruppen blir då exploaterad, det vill säga utestängd från 
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möjligheten till socialt bistånd på grund av att resurserna ges gruppen som anses ha rätt till 

det. 

 

Det intersektionella perspektivet är lämpligt för denna studie eftersom det kan bidra till att 

synliggöra och förstå hur socialsekreterare utformar sina tolkningar som används för 

bedömningen av EU-medborgares uppehållsrätt. Vidare anser jag är perspektivet lämpligt för 

sitt klargörande av hur intersektionalitet medverkar till vidmakthållande av olikheter mellan 

EU-medborgare vilket görs synlig med hjälp av begreppet beständig ojämlikhet. Belysning av 

maktstrukturer i socialsekreterares tolkningar är också en annan fördel med detta perspektiv. 

 

3.2	Diskursiv	makt	

Enligt Börjesson (2003) är Michel Foucault den som mest förknippas med begreppet diskurs. 

Foucault pratar om diskurs som praktiska handlingar som systematiskt formar de objekt de 

talar om (Boolsen, 2007). Han intresserade sig i att studera språkanvändning i sitt sociala 

sammanhang (Boréus, 2011) och menade att världen ser olika ut beroende på vilken kunskap, 

politik eller allmän förståelse människor utgår ifrån (Börjesson, 2003). Dessa är dock 

beroende av den tid vi lever i. Diskursen bestämmer vilka kategorier som betraktas som sanna 

och denna kategorisering är resultat av maktordningar och hierarkier (Börjesson, 2003). 

Socialsekreterare använder sig av kategorier ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva 

som har utformats av politiker med syfte att skilja mellan personer som kan bidra till 

bosättningslandets ekonomi och dem som inte kan göra det. Genom detta bidrar de till 

maktordningar som hierarkiskt rangordnar EU-medborgare enligt deras värde.  

 

Bryman (2008a) menar att diskursen beskrivs som ett uttryck för hur vi beskriver något och 

hur vårt sätt att göra det påverkar hur vi uppfattar något. Den syftar till det språk som används 

till att beskriva något och därmed skapar en version av den beskrivna företeelsen. På detta sätt 

blir diskursen en referensram. Vem som definierar eller beskriver en företeelse på ett visst sätt 

skapar en referensram, en slags definition för företeelsen (Bryman, 2008a). Socialsekreterare 

tolkar och applicerar regler om uppehållsrätt på olika situationer vid bedömningen av en 

klients rätt till försörjningsstöd. Tolkningar kan ses som diskurser som ger en bild av hur 

klientens situation är. De används sedan som en referensram för beviljande eller avslag. Detta 

ger socialsekreterare ett tolkningsföreträde, en makt över klientens situation och därmed 

också över klientens rätt till att ta del av ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare definierar 
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genom sina tolkningar hur regler om uppehållsrätt appliceras i specifika situationer vilket 

skapar referensram även för framtida bedömningar som i sin tur bestämmer vem som beviljas 

eller avslås försörjningsstöd. 

 

3.3	Gräsrotsbyråkrater	och	klienter	

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater särskiljer sina klienter med syfte att komma över 

inkonsekvenser i sitt arbete och rationaliserar detta särskiljande. Exempelvis kan fördelning 

av resurser rationaliseras. Den kan bli synlig i att endast de som bedöms som ekonomiskt 

aktiva får ta del av ekonomiskt bistånd eftersom de har bidragit till bosättningslandets 

ekonomi. Vidare menar han att gräsrotsbyråkrater medvetet minskar omfattning av sitt 

handlingsutrymme vilket medför att de känner sig mindre ansvariga för utfallet av ansökan. 

Detta uttrycks genom hänvisning till lagar och utsagor om att inget annat kan göras. Detta kan 

kopplas till hur socialsekreterare hänvisar till specifika lagar som berör EU-medborgares 

rättigheter.  

 

Lipsky (1980) anger vidare att antaganden om vem som är ansvarig för klientens situation är 

viktiga vid distansering från sitt arbete. Klienter kan skuldbeläggas för sin situation i termer 

att de inte har gjort tillräckligt för förändring. Detta kan kopplas till socialsekreterares 

beskrivningar av EU-medborgares situation, vad de har gjort och inte har gjort. 

Gräsrotsbyråkrater har olika värderingar och uppfattningar som kan vara svåra att förändra. 

En av anledningar till det kan, enligt honom, vara att uppfattningar om klienter kan bygga på 

generella uppfattningar om dessa personer som finns i samhället.  

4.	Metod	och	material	

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares tolkningar av begreppet uppehållsrätt 

med avsikt att beskriva och analysera dem och därför har jag valt att genomföra studien med 

kvalitativ forskningsansats. Maykut och Morehouse (1994) menar att den här typen av ansats 

används för att upptäcka ny kunskap med syfte att lära sig något om ett visst fenomen, 

speciellt sociala fenomen. Resultat av studier genomförda med kvalitativ forskningsansats 

avser inte att generalisera utan erbjuder en djupare förståelse av det studerade fenomenet 

(Maykut & Morehouse, 1994).  
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För att kunna beskriva och analysera socialsekreterares tolkningar har jag valt att använda mig 

av diskursanalys. Motivet att välja denna metod och inte en annan var på grund av att språket 

och dess användning står i diskursanalysens centrum (Boréus, 2011). Enligt Bryman (2008a) 

studerar diskursanalys en bild av verkligheten som skapas av medlemmar i den aktuella 

miljön. Socialsekreterare använder sina tolkningar av människornas upplevelser och 

situationer som fakta för stöd av sina beslut. Därför anser jag att tolkningar är ett sätt att 

formulera verkligheten. Nylén (2005) menar att diskursanalysen studerar hur den sociala 

verkligheten blir till snarare än hur den är.  

 

Jag har valt en diskursanalys inspirerad av Foucaults syn på språket och med det relaterad 

makt. Det centrala i Foucaults diskursanalys är synen på relationen mellan makt och kunskap, 

det vill säga hur olika diskurser formar vår uppfattning om vad som är sant (Börjesson, 2003). 

Foucault ser på makten som en relation mellan människor, ett styrkeförhållande som kan 

uttrycka sig på olika sätt. Det kan vara relationen mellan två individer eller olika samhälleliga 

grupper. Varje relation är en maktrelation enligt Foucault (Hörnqvist, 1996). Kunskap är 

enligt Foucault något språkligt, utsagor i form av yttranden eller texter och kan ses som 

maktutövning så länge kunskapen ingår i det specifika sammanhanget (Hörnqvist, 1996). På 

så sätt anses makten och kunskap vara sammanflätade (Börjesson, 2003). 

 

Med stöd av ovanstående reflektioner vill jag använda diskursanalys för dess möjlighet att 

belysa hur språket används i syfte med att etablera maktrelationer.  

 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är överklaganden av socialnämndens 

beslut gällande EU-medborgare och försörjningsstöd, det vill säga förvaltningsrättens domar. 

Jag har valt att använda mig av domar på grund av att de ofta är omfatande dokument där 

socialnämnden grundligt förklarar hur de har tolkat lagar och vilka omständigheter som 

bedömning av klienters rätt till försörjningsstöd grundar sig på. Då kunskap uttrycks genom 

bland annat texter blir den aktuella synen på kunskapen synlig genom det språk som används i 

de studerade domarna. Börjesson (2003) menar att texterna finns i verkligheten och dess 

innehåll föreställer verklighet. Diskurser som används som vedertagen kunskap eller 

referensram för att beskriva EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd kan alltså förstås 

som rådande verklighetsuppfattning och även som maktutövning i relationen mellan 

socialsekreterare och EU-medborgare.  
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Börjesson (2003) menar att diskurser konstrueras som en kategori av olika kulturella eller 

socialpolitiska ramar och uppgift för diskursanalysen blir därför att undersöka vilka kulturella 

eller socialpolitiska ramar som konstruerar en viss diskurs, hur och varför. Genom att granska 

diskurser som exempelvis ”rätt till försörjningsstöd” eller ”har/har inte uppehållsrätt” 

analyseras deras kulturella eller socialpolitiska kontext som har bidragit till att dessa diskurser 

har konstruerats på ett visst sätt, hur de har konstruerats så och varför.  

 

Anledningen till att välja diskursanalys av dokument och inte av exempelvis intervjuer med 

socialsekreterare var att tolkningar som jag ville undersöka blir mer synliga i den skrivna 

texten. I intervjuer kan socialsekreterare mer eller mindre medvetet välja en annan 

formulering än i formella dokument, till exempel använda andra begrepp eller försöka 

rättfärdiga beslut fattade av egen kommun. I dokument, framför allt juridiska blir språkliga 

uttryck å ena sidan mer formella men å andra sidan blir uttrycken mer konkreta och med 

tydlig koppling till relevant lagstiftning vilket kan inte göras under intervjun.  

 

4.1	Urval		

Materialet som ligger till grund för studien är förvaltningsrättens domar angående ekonomiskt 

bistånd till EU-medborgare. Anledningen till att använda sig av domar istället för andra 

dokument, exempelvis kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd eller enskilda beslut 

fattade av kommuner var att dessa dokument varierar i omfattning, vissa riktlinjer har 

välutformade delar som berör EU-medborgare medan andra inte har det. Enskilda beslut 

uppvisar också en viss variation i omfattning, några består av mer detaljerade redogörelser 

medan andra inte gör det.  Domar är generellt sätt omfattande dokument med detaljerade 

beskrivningar av omständigheter viktiga för beslut som har fattats.  

Trots ovan beskrivna fördelar med det valda materialet har även det sina begränsningar som 

ligger i lagarnas tolkning. Lagar kan tolkas på olika sätt och beroende på vilket 

tolkningsansats olika socialsekreterare tar så kommer deras beslut att skilja sig åt.  

 

Data som kommer att samlas in från materialet är: omständigheter som socialsekreterare anser 

vara avgörande för att bedöma om EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte, 

socialsekreterarnas resonemang om dessa omständigheter och tolkning av begreppet 

uppehållsrätt, EU-medborgares kön, ursprungsland och om förekommande även uppgifter om 

deras etnicitet. 
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4.2	Urvalsprocess	

Urvalsprocessen har påbörjats med att identifiera sökord relevanta till det undersökta 

problemet. Sökord som identifierades var: EES-medborgare, EU-medborgare och 

försörjningsstöd.  

 

Från början var det tänkt att söka domar endast genom söktjänsten på InfoTorg Juridik och 

Socialstyrelsens rapport ”Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. 

En vägledning”. InfoTorg Juridik är en juridisk portal som ger tillgång till bland annat nyheter 

samt rättsfall från många olika juridiska områden (InfoTorg Juridik, 2015). Efter genomförda 

sökningar endast 2 fall hittades i InfoTorg Juridik och 2 fall från Socialstyrelsens rapport, 

därför valde jag att söka även på Zeteo som är en rättsdatabas med författningar, förarbeten 

och avgöranden samt ett omfattande juridiskt bibliotek (Nordstedts Juridik, 2014). 

Sökningar i InfoTorg Juridik gjordes med både egna sökord och med målnummer från 

Socialstyrelsens rapport. Sökningar i Zeteo gjordes med egna sökord och vid ett tillfälle även 

med målnummer.  

 

Beskrivning av sökningar i InfoTorg Juridik 

För att komma till sökningstjänsten klickade jag på ”sök i rättsbanken”. I meny ”Avgöranden” 

valdes ”Högsta förvaltningsdomstolen/KamR/FörvR”. I raden ”fria sökord” skrevs sökorden 

och i raden ”domstol” valdes ”alla”. För sökning 2 skrevs SFS nummer i raden ”lagrum”. 

Sökning 3 gjordes med målnummer så inga sökord angavs utan endast tillval ”alla” i raden 

”domstol”. Denna sökning gjordes med tre olika målnummer varav ett inte hittades. 

 

Tabell 1. Sökningar i InfoTorg Juridik 

 InfoTorg Juridik 

Sökning 1 Sökord: EES-medborgare, försörjningsstöd 1 träff 

Sökning 2 Sökord: EES-medborgare, 2001:453 4:1 1 träff 

Sökning 3 Målnummer från Socialstyrelsens rapport 2 träffar 

 

 

Beskrivning av sökningar i Zeteo 

I Zeteo valdes ”detaljerad sökning” för att kunna söka efter domar på effektivare sätt. Sökning 

1 gjordes med sökordet ”EU-medborgare i raden ”exakta frasen” och ordet ”försörjningsstöd” 
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i raden ”något av dessa ord”. Vidare valdes ”avgöranden” som informationstyp och 

”kammarrätterna” som källa. Sökning 2 gjordes med det målnummer som tidigare inte 

hittades i InfoTorg Juridik. Sökning 3 gjordes med ordet ”EES-medborgare” i raden ”exakta 

frasen”, resterande tillval var de samma som i sökning 1. Två domar hittades men dessa hade 

redan hittats genom tidigare sökningar. 

 

Tabell 2. Sökningar i Zeteo 

 Zeteo 

Sökning 1 Sökord: EU-medborgare, försörjningsstöd 3 träffar 

Sökning 2 Målnummret från Socialstyrelsens rapport 0 träffar 

Sökning 3 Sökord: EES-medborgare, försörjningsstöd 2 träffar 

 

4.3	Etiska	överväganden	

För domar gäller offentlighetsprincipen enligt vilken de anses vara allmänna handlingar som 

är offentliga (SFS 1949:105; SFS 2009:400). Ofta förekommer personers hela adress och 

personnummer i domar. Dessa uppgifter har ingen relevans för studien därför kommer de inte 

att samlas in eller på något annat sätt uppmärksammas. Diskursanalysens verktyg är språket 

och även forskaren använder sig av vissa uttryck för att fånga upp och uppmärksamma 

diskurser förekommande i det undersökta materialet. Börjesson (2003) menar att även 

forskarens språk är inbäddat i maktrelationer då det har högre status än andra sätt att uttrycka 

sig. Det viktiga anser jag är att vara medveten om sin egen roll som forskare och inte ta några 

ställningstagande som inte förekommer direkt från empiri. 

 

4.4	Studiens	validitet	och	reliabilitet	

Bryman (2008b) diskuterar dokumentens begränsningar att skildra verklighet samt att enstaka 

dokument inte nödvändigtvis är representativa och uppmanar till medvetenhet om dem. Detta 

medför att studien kan uppvisa lägre extern validitet som enligt Bryman (2008b) refererar till 

generaliserbarhet. Det är nämligen svårt att generalisera socialsekreterares tolkningar som 

allmänt gällande då de utgår ifrån specifika omständigheter unika för varje fall. Bryman 

(2008b) menar vidare att generalisera inte är avsikt med kvalitativ forskning utan att fastställa 
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övertygande redogörelser som kan undersökas i olika sammanhang. Att generalisera har inte 

varit min avsikt med detta examensarbete utan uppmärksamma och få en djupare förståelse 

om socialsekreterares tolkningar när de handlägger ärenden med uppehållsrätt. Vidare är jag 

medveten om att min bakgrund som EU-medborgare kan ha bidragit till att jag har tolkat 

saker på ett visst sätt. Jag har dock försökt att objektivt förhålla mig till materialet som 

examensarbetet bygger på. 

 

Reliabilitet avser graden till vilken kan samma resultat nås om studien utförs flera gånger 

(Bryman, 2008b).  Denna studie använde sig av förvaltningsrättens/kammarrättens domar där 

en specifik lagstiftning som gäller under en viss tidsperiod tillämpas och hänvisas till. Det 

finns en risk för att vid ändrad lagstiftning kan även resultat ändras vilket medför studiens 

lägre grad av reliabilitet. Studien kan också uppvisa lägre replikbarhet om den hade använt sig 

av andra domar än dem som ingick i undersökningen vilket också skulle kunna medföra 

förändrade resultat. 

 

4.5	Diskursanalysens	tillvägagångssätt	

Boolsen (2007) skriver att diskursanalysens genomförande innefattar tre faser, så kallad 

kodningsprocess genom vilken kodningskategorier träder fram ur texten. Den första fasen går 

ut på en kritisk genomläsning av texten med syfte att få en generell uppfattning om texten och 

dess olika sammanhang. Den andra fasen benämns som en textuell analys som systematiserar 

material genom att framhäva orsaker och samband. Den tredje fasen går ut på att 

kodningskategorier som tidigare har identifierats kombineras till nya sammanhang och 

mönster tvärs över texterna.  

 

Diskursanalysen dekonstruerar texten genom att analysera använda ord och uttryck och på 

detta sätt blir olika kodningskategorier synliga. Dessa kodningskategorier kan vara 

modaliseringar, olika typer av modaliteter, transitivitet, interaktionell kontroll, metaforer, 

ethos, passivformen, intertextualitet och interdiskursivitet. Med modaliseringar uttrycks 

påståendens styrka och även graden av säkerheten med vilken påståenden anser sig att 

uttrycka verklighet (Börjesson, 2003). De kan ses som indikatorer på den 

verklighetsuppfattning som uttrycks i texten och kan formuleras exempelvis med ord som vill, 

skall, måste, är, kan och bör (Boolsen, 2007). Varje påstående kan uttryckas i subjektiva eller 

objektiva modaliteter (Börjesson, 2003) som refererar till om det tydligt framgår av texten 
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vem som uttrycker ett visst påstående eller om denne är dold (Boolsen, 2007). Kategoriska 

modaliteter avser att påståenden framställs som universella sanningar (Boolsen, 2007). 

Transitivitet behandlar aktörers och processers sammankoppling i texten och kan upptäckas 

bland annat genom att se om den som uttrycker sig framträder tydligt och om ett 

orsakssammanhang uttrycks i texten. Med begreppet interaktionell kontroll undersöks 

maktförhållanden i texten. Flera av ovan beskrivna kategorier ingår i begreppet ethos som 

syftar till det sättet genom vilket identitet av exempelvis en organisation konstrueras i texten. 

Ethos kan också kopplas till begreppet auktoritet (Boolsen, 2007). Enligt Börjesson (2003) 

kan användning av passivformen analyseras på två olika sätt. Det första sättet är att betrakta 

passivformen som ett sätt att dölja hierarkier och ojämlikheter i samhället. Det andra sättet är 

att utgå från sammanhangets roll i texten genom att undersöka hur fenomenet annars skulle ha 

kunnat beskrivas, hur samma fenomen beskrivs på andra platser eller i andra dokument, vilka 

beskrivningar som fattas och vilken betydelse har detta för diskursen. Boolsen (2007) skriver 

om att intertextualiteten och interdiskursiviteten handlar om vilka andra texter respektive 

diskurser de studerade texterna bygger på.  

 

4.6	Tillvägagångssätt	vid	diskursanalys	av	domar	

Efter avslutad urvalsprocess påbörjades den första fasen i diskursanalysen med att koda 

domarna genom att tilldela varje dom en siffra. Domarna lästes sedan i sin helhet för att få en 

generell uppfattning om dokumentens struktur. Därefter inleddes den andra fasen av analysen, 

så kallad textuell analys då dokumenten lästes en gång till med fokus på socialnämndens 

yttranden både i förvaltningsrätten/länsrätten och också i kammarrätten. Eftersom det var 

socialsekreterares tolkningar som undersöktes låg därför fokus endast på socialnämndens 

yttranden.  Uppgifter om vilken förvaltningsrätt eller kammarrätt som avgjorde i fallet eller 

deras bedömning uppmärksammades inte. Under andra läsningen gjordes understrykningar i 

texten vid yttranden om EU-medborgares uppehållsrätt, dennes rätt att erhålla 

försörjningsstöd, skälen till avslag av EU-medborgares ansökan om försörjningsstöd, hur 

socialsekreterare har tolkat rekvisiten gällande uppehållsrätt, EU-medborgares 

medborgarskap. Data om EU-medborgares kön också noterades. Vidare gjordes 

understrykningar vid modaliseringar, modaliteter, transitivitet, interaktionell kontroll, 

metaforer, ethos, passivformen, intertextualitet och interdiskursivitet. 
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5.	Resultat	och	analys	

I den här uppsatsen studerade jag domar som utgjorde ett underlag för undersökning av 

socialsekreterares tolkningar av begreppet uppehållsrätt när EU-medborgare ansöker om 

ekonomiskt bistånd. Mitt fokus låg på vilka omständigheter som socialsekreterare anser är 

avgörande vid bedömningen av uppehållsrätten, hur de tolkar EU-medborgares rättigheter att 

erhålla ekonomiskt bistånd och vilken betydelse intersektionalitet kan ha för förståelse av 

uppehållsrätten.  

 

Inledningsvis sammanfattas vilka domar som uppsatsen bygger på, senare presenteras varje 

dom i korthet och undersökningens resultat presenteras i form av kategorier. Analys av 

resultatet vävs in i resultatredovisningen.  

 

Sammanfattning av domar 

I undersökningen ingick sju domar med Kammarrättsdom som sista avgörande. Domarna kom 

från sju olika kommuner och sträckte sig mellan perioden 2007-2014. I ett av dokumenten var 

även det överklagade beslutet från kommunen bifogat, resterande dokument innefattade 

endast faktiska domar både från förvaltningsrätten och också från kammarrätten.  

 

Kort beskrivning av domar 

Dom 1 handlar om en manlig polsk medborgare som tidigare har haft uppehållsrätt i Sverige 

som arbetstagare men vid tidspunkten då han ansökte om försörjningsstöd var han 

arbetssökande. Han erhöll aktivitetsstöd och därför akutsituation inte förelåg. Med hänvisning 

till detta samt till att ett tidigare beslut från Migrationsverket om hans uppehållsrätt i Sverige 

som arbetstagare som inte längre gällde avslogs hans ansökan. 

 

Dom 2 handlar om en manlig polsk medborgare som var arbetssökande vid tillfället för 

ansökan om försörjningsstöd. Han hade inte arbetat i Sverige men han hade 

arbetslivserfarenheter och tekniskt utbildning från Polen. Han studerade på SFI och fick 

praktik på ett företag men saknade inkomster och tillgångar. Hans ansökan avslogs på grund 

av att han inte ansågs ha uppehållsrätt i Sverige och han hade inte heller något 

uppehållstillstånd.  

 



20 
 

Dom 3 gäller en manlig polsk medborgare som var vid tillfället för sin ansökan om 

försörjningsstöd inskriven på en rättspsykiatrisk avdelning. Hans ansökan avslogs med att han 

inte hade något uppehållsrätt och inte heller något uppehållstillstånd i Sverige och att hans 

behov var tillgodosedda av landstinget som ansvarar för dem som vårdas inom rättspsykiatrin. 

 

Dom 4 rör en kvinnlig polsk medborgare som vid tidpunkten då hon ansökte om 

försörjningsstöd var pensionär i Polen men i Sverige betraktades hon inte så på grund av att 

hon var under åldersgräns för pensionering. Hennes ansökan avslogs eftersom hon på grund 

bristande språkkunskaper inte ansågs ha en rimlig chans till att få ett arbete i Sverige. 

 

Dom 5 gäller en familj bestående av spanska medborgare och en marockansk medborgare 

med uppehållstillstånd i Spanien. Mannen i familjen hade tidigare haft ett arbete i Sverige 

samt var föräldraledig. Deras ansökan avslogs med hänvisning till att de hade större chans att 

försörja sig i Spanien och därmed utreddes inte om familjen hade uppehållsrätt eller inte. 

 

Dom 6 handlar om en manlig bulgarisk medborgare som tidigare hade ett arbete i Sverige med 

senare blev han arbetslös. Hans ansökan avslogs med hänvisning till försörjningsskyldighet 

mellan makar och att han bedömdes tillhöra den grupp som inte står nära arbetsmarknaden 

och därmed inte kan erhålla försörjningsstöd. 

 

Dom 7 rör en kvinnlig bulgarisk medborgare som var arbetssökande vid tillfället då hon 

ansökte om försörjningsstöd. Hon hade tidigare ett arbete i Sverige men hon avslutade sin 

anställning och återvände till Bulgarien. Efter sin återkomst till Sverige var hon 

arbetssökande. Hennes ansökan avslogs på grund av att hon inte uppfyllde villkoren för 

uppehållsrätt.  

 

Kategorier 

Kategorierna sammanställdes i två steg. Det första steget baserades på socialsekreterares 

formuleringar i de studerade domarna. Utifrån detta kunde kategorier som tolkning av 

uppehållsrätten; omständigheter avgörande för bedömning av uppehållsrätten, tolkning av 

EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd och intersektionalitet i tolkningar identifieras. 

På grund av att kategorierna bygger på socialsekreterares uttryck kunde flera av tolkningar 

hänföras till fler kategorier samtidigt eftersom socialsekreterare använde sig av samma 

formulering för att uttrycka olika saker. Exempelvis kunde uttrycket ”verklig möjlighet till att 
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få anställning” hänföras till både tolkningen av uppehållsrätten då det är ett av rekvisiten som 

ska vara uppfyllda och till tolkningen av EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd. Det 

samma gäller också för tolkningar om EU-medborgares sysselsättning, det vill säga studier 

eller praktik samt om avsikten till att bosättningen i Sverige. Krav på studier och avsikt att 

söka arbete i Sverige är två av rekvisiten i begreppet upphållsrätt men kunde också hänföras 

till kategorin ”omständigheter avgörande för bedömning av uppehållsrätten”.  

 

Det andra steget i sammanställningen var att identifiera diskursanalytiska kategorier i 

domarna och koppla dem till socialsekreterares tolkningar. Jag har gjort en fullständig 

diskursanalys dock med fokus endast på socialsekreterares uttalanden.  

 

Kategorier från steg 1 

Tolkning av uppehållsrätten 

Socialsekreterares tolkningar av rekvisiten som ingår i begreppet uppehållsrätt varierar. De 

flesta hänvisar till regler i Utlänningslagen, rörlighetsdirektivet eller information från 

Migrationsverket om att uppehållsrätt endast har de som är arbetstagare, egna företagare, 

studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning.  

 
”(…) hon inte uppfyllde villkoren enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen och 
därmed kunde likställas med svenska medborgare (…)”. 

 

I citatet ovan har socialsekreterare lagt till uttrycket ”likställas med svenska medborgare” trots 

att begreppet uppehållsrätt i den hänvisade lagen inte uttrycks på det sättet. Det kan tolkas att 

avsikten var att dra gränser för EU-medborgarens rättigheter och påpeka att rättigheterna 

begränsas om EU-medborgaren inte uppfyller villkor enligt lagen. Att hänvisa till lagtexter 

och information från andra myndigheter informerar EU-medborgare om vilka bestämmelser 

som har använts men samtidigt markerar att det är detta som gäller vilket ger tyngd åt 

socialsekreterares tolkningar. Med hänvisning till Lipsky (1980) kan detta också tolkas som 

ett försök till att minska sitt handlingsutrymme då det förklaras att det är detta som gäller och 

inget annat kan göras. På så sätt avlastar sig socialsekreterare från ett visst ansvar för utfallet 

av ansökan.  

 

I ett av fallen anser socialsekreterare att uppehållsrätt inte är en garanti för att ha rätt till 

ekonomiskt bistånd och har inte utretts. 
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”Det var inte aktuellt att närmare utreda om familjen fortfarande hade 
uppehållsrätt, t.ex. genom att kräva in intyg från Migrationsverket, eftersom 
uppehållsrätten inte är någon garanti för att bistånd ska beviljas.” 

 

Citatet ovan visar att uppehållsrätt har tolkats utifrån uppfattningar som står i kontrast med de 

lagar som de hänvisar till, samt handläggningsrutiner enligt vilka EU-medborgares 

upphållsrätt ska bedömas i varje enskilt fall och vid varje ansökan. Uppehållsrätten har ansetts 

oväsentlig med konsekvenser att personer vägrades ta del av sociala rättigheter. Eftersom 

uppfattningar som citatet bygger på inte stöds av lagar och rutiner kan det konstateras att de är 

socialsekreterare egna föreställningar om vad uppehållsrätt är för något trots att alla 

socialsekreterare ska utgå från samma lagtexter och annan tillgänglig information från andra 

myndigheter. Detta kan kopplas till Börjesson (2003) som menar att uppfattningar kan variera 

från person till person beroende på vilken kunskap eller allmän förståelse personer utgår ifrån 

som också är en följd av den tid personer lever i. Utifrån det och med hänvisning till Lipsky 

(1980) kan det påstås att socialsekreterares uppfattningar också bygger på de uppfattningar 

som generellt finns i samhället.  

 

Om den som söker försörjningsstöd har varit arbetslös bedöms denne inte ha uppehållsrätt. 

Denna tolkning är dock inte allmängiltig och arbetslöshet kopplas ofta till uttrycket ”verklig 

eller rimlig chans/möjlighet till att få anställning” som avser EU-medborgares chanser till att 

få ett arbete i Sverige utifrån olika förutsättningar som varierar från fall till fall. De flesta 

socialsekreterare tolkar uttrycket så att om EU-medborgaren inte bedöms ha goda chanser till 

att hitta ett arbete inom sex månader då har han/hon inte heller uppehållsrätt. Dock kan det 

också konstateras att tolkningar av uttrycket varierar beroende på socialsekreterare och EU-

medborgares situation. Omständigheter som anses viktiga i bedömningen av EU-

medborgarens möjlighet till att få arbete är bristande kunskaper i det svenska språket eller 

deltagande i en specifik arbetsmarknadsåtgärd för arbetssökande. 

 

” (…) är pensionär, hon saknar svenskkunskaper och bedöms därmed inte ha 
någon rimlig chans att få ett arbete och därmed möjlighet att försörja sig själv.” 

 
I citatet ovan kommer använda formuleringar i kontrast med varandra. EU-medborgaren 

kategoriserades som pensionär då hon pensionerade sig i sitt hemland men i Sverige var hon 

under åldersgräns för pensionering. Vidare refereras det till hennes chanser till att hitta ett 
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arbete trots att hon ansetts vara en pensionär. Detta kan kopplas till vad Hertzberg (2003) 

anser om att byråkratiska organisationer skapar kategorier genom att särskilja de som tillhör 

landets medborgare och de som inte gör det. Utifrån det kan citatet tolkas som att EU-

medborgaren kategoriserades till kategorier som tydligt markerar EU-medborgares ställning 

utanför majoriteten då hon ansågs sakna svenskkunskaper utan någon chans till att få ett 

arbete. Citatets paradox påpekas också av Dwyer och Papadimitriou (2007) som menar att 

pensionerade EU-medborgare som bosätter sig i ett annat EU-land och betraktas som icke 

ekonomiskt aktiva anses generellt sett ha tillräckliga inkomster för sin försörjning.  

 

Inskrivningen på Arbetsförmedlingen tolkas också på olika sätt. Medan i några av domarna 

anser socialsekreterare att EU-medborgare ska skriva sig in på Arbetsförmedlingen för att 

bedömas som att de gör allt vad de kan för att hitta ett arbete så i andra domar anser 

socialsekreterare att själva inskrivningen inte är tillräckligt. Detta hänger ihop med 

bedömningen av EU-medborgare som aktivt arbetssökande. För närmare beskrivning av aktivt 

arbetssökande se nästa kategori. 

 

Omständigheter avgörande för bedömning av uppehållsrätten 

Även i denna kategori varierar socialsekreterares tolkningar. Den vanligaste omständighet är 

att EU-medborgaren har varit arbetslös i mer än 6 månader då denna tid tolkas som tillräckligt 

för att hitta ett arbete. En annan omständighet är att sökanden har sökt för få arbeten och 

därför anses inte vara aktivt arbetssökande.  

 

”(…) endast sökt tre arbeten vilket innebär att han inte heller kan anses som 
aktivt arbetssökande.”  

 
” (…) saknar uppehållsrätt i Sverige då han inte kan betraktas som aktivt 
arbetssökande och saknar reella möjligheter att erhålla ett arbete.” 

 

I citaten ovan används uttrycket ”aktivt arbetssökande” för att bedöma om EU-medborgaren 

har uppehållsrätt eller inte. Som jag har skrivit under kategorin ”Tolkning av uppehållsrätten” 

betraktas arbetssökande olika. I de flesta fall anses arbetssökande generellt sett att inte ha 

uppehållsrätt medan i några fall menas att om arbetssökande söker arbete aktivt kan han/hon 

ha uppehållsrätt. Vad menas konkret med aktivt arbetssökande anger socialsekreterare inte 

men i de flesta fall menar de antalet sökta arbeten. Detta kan kopplas till Börjesson (2003) när 

han menar att kategorisering är resultat av maktordningar och hierarkier eftersom olika 
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tolkningar av arbetssökande kan medföra att de med fler sökta arbeten ställs högre i hierarki 

av alla arbetssökande. Citatet visar också att EU-medborgare konstrueras utifrån sin utsatta 

situation på arbetsmarknaden då de bedöms vara utan möjligheter till anställning. Deras 

tidigare utbildning eller arbetslivserfarenheter lyfts inte fram och tas inte med i bedömningen. 

 

I citatet nedan har socialsekreterare tolkat aktivt deltagande i en arbetsmarknadsåtgärd som 

otillräckligt trots att inskrivningen på Arbetsförmedlingen och aktivt deltagande anses vara ett 

krav för en arbetssökande EU-medborgare. Detta tyder på en inkonsekvens i tolkning och 

användning av relevant lagstiftning. 

  

 
” (…) är fortfarande arbetslös efter sju månader och inskriven i 
Arbetsförmedlingens åtgärd "klargöra", som är en åtgärd för människor som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.” 

 

Citatet kan tolkas som att socialsekreterare har dragit slutsatser baserade på egna 

föreställningar om den konkreta åtgärden då han/hon inte hänvisar till någon information om 

åtgärden. Det kan därför konstateras att socialsekreterare har medvetet använt uttrycket 

”åtgärd för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden” för att kategorisera EU-

medborgaren till den kategorin som särskiljer honom/henne från landets medborgare (se 

Hertzberg, 2003). Vidare med hänvisning till Börjesson (2003) kan uttrycket förstås som en 

maktordning då socialsekreterare i egenskap av de som bestämmer och har tolkningsföreträde 

har bestämt att de som deltar i åtgärden ska betraktas som långt från arbetsmarknaden.  

 

Anställning kortare än ett år tolkas också som en viktig omständighet. Det har också funnits 

motsägelser i bedömningen att deltagande i utbildning eller praktik inte har någon betydelse 

för EU-medborgarens uppehållsrätt. Socialsekreterare anger i ett fall att EU-medborgaren inte 

har sökt en plats på SFI eller en annan utbildning och därför anses denne inte ha uppehållsrätt 

medan i ett annat fall menar socialsekreterare att praktik och SFI- utbildning inte kan jämföras 

med den typen av sysselsättning som kan ge uppehållsrätt.  

 
”Varken kommunens SFI-undervisning eller praktiken på Arkivator kan 
jämställas med sådana studier eller arbete som kan ge uppehållsrätt.” 
  
”Inte heller hade hon sökt arbete eller utbildning. När hon efter två månader i 
Sverige ansökte om ekonomiskt bistånd hade hon fortfarande inte anmält sig till 
arbetsförmedlingen eller påbörjat SFI-studier.” 
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Citatet visar tydligt på inkonsekvens i lagars tolkning som också Minderhoud (2013) påpekar 

kan observeras i direktivet om fri rörlighet. 

 

En annan faktor som är avgörande enligt socialsekreterare är att EU-medborgare inte tillhör 

de grupper som omfattas av uppehållsrätten.  

 

”(…) inte kan hänföras till någon av gruppen som omfattas av uppehållsrätten 
eftersom han inte kan klara sin försörjning.”  

 

Utsagor om tillräckliga tillgångar har också betydelse för EU-medborgarens uppehållsrätt i 

den meningen att om EU-medborgaren saknar tillräckliga tillgångar och kan inte försörja sig 

har han/hon inte uppehållsrätt. Uttrycket ingår i definitionen av uppehållsrätten, är ett av 

rekvisiten, men klassificerades till denna kategori på grund av socialsekreterares sätt att 

uttrycka sig.  

 

En annan omständighet som har bedömts avgörande är det ursprungliga syftet till 

bosättningen i Sverige. Socialsekreterare har tolkat detta på det sättet att om EU-medborgare 

inte har kommit till Sverige för att söka arbete har de inte uppehållsrätt. Det kan tolkas som 

att endast så kallade arbetskraftsinvandrare kan ha uppehållsrätt eftersom de har en tydlig 

avsikt att söka arbete i andra länder. De som bosätter sig i Sverige på grund av andra orsaker 

och söker arbete utesluts.  

 

Tolkningar av EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd 

EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd villkoras och uttrycks på varierande sätt. Även i 

denna kategori syns en tydlig oenighet i vem som har rätt till försörjningsstöd och på vilka 

villkor. Den motsägelsen som framträder tydligast är att i ett av fallen har socialsekreterare 

ansett att EU-medborgaren kan försörja sig i sitt hemland och hänvisar honom/henne till att 

åka tillbaka dit trots faktum att personen i fråga blev uppsagt från sitt arbete i hemlandet.  

 

”Kan man försörja sig i sitt hemland har man inte rätt till bistånd 
för sin försörjning i vistelselandet, oavsett om uppehållsrätt föreligger eller 
inte.” 

 

I citatet ovan har EU-medborgares rättigheter tydligt begränsats och kan tolkas som att bara 

en specifik grupp av EU-medborgare som befinner sig i Sverige har rätt till ekonomiskt 



26 
 

bistånd, nämligen de som inte kan hitta ett arbete i sina hemländer. Detta visar på är en tydlig 

inkonsekvens med kategoriseringen av personer till ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt 

aktiva. De som inte hittar ett arbete i sina hemländer kommer som arbetssökande till Sverige 

och kommer automatiskt att betraktas som icke ekonomiskt aktiva och därmed kommer de att 

vägras ekonomiskt bistånd. Citatet kan också tolkas så som Lipsky (1980) menar när han 

skriver att gräsrotsbyråkrater särskiljer sina klienter med syfte att komma över inkonsekvenser 

i sitt arbete och rationaliserar detta särskiljande. Socialsekreteraren har genom att hänvisa till 

EU-medborgares möjligheter till försörjning i hemlandet rationaliserat eventuella svårigheter i 

handläggningen av ärendet och kommit fram till sin egen tolkning av uppehållsrätten enligt 

vilken han/hon anser att under dessa omständigheter är EU-medborgare inte berättigade något 

ekonomiskt bistånd i bosättningslandet.  

 

I ett annat fall avslog socialsekreterare EU-medborgares ansökan om försörjningsstöd med 

påstående nedan. 

 
”(…) saknar svenskkunskaper. Hon bedöms inte ha någon rimlig chans att få ett 
arbete och därmed saknar hon möjlighet att försörja sig själv. Utifrån 
ovanstående bedöms det därmed rimligt att avslå ansökan om ekonomiskt 
bistånd (…).”  

 

I citatet ovan används begrepp från relevant lagstiftning vilket kan dock tolkas som ett bevis 

på en tydlig paradox i diskursanvändning. Socialsekreterares avsikt kan ha varit att tydligt 

argumentera för skäl till avslag på ansökan genom att använda sig av begreppsapparat från 

lagstiftningen i sin tolkning. Tolkningen har dock blivit ett motsägelsefullt argument enligt 

vilket EU-medborgaren inte har beviljats ekonomiskt bistånd på grund av svårigheter i att 

hitta ett arbete på grund av bristande kunskaper i det svenska språket. Detta medför i sin tur 

svårigheter i försörjning för vilket hon inte får någon hjälp från samhällets sida. Citatet kan 

därför tolkas som en tendens hos socialsekreterare att blint referera till begrepp vilket 

resulterar i tolkningar och uttalanden utan tydligt motiverade grunder. Tolkningar av EU-

medborgares kunskaper med betoning på brister och med dem relaterade utsagor om 

möjligheter till att få en anställning kan relateras till vad de los Reyes och Mulinari (2005) 

menar när de skriver om att människornas biologiska och kulturella olikheter görs allt mer 

tydliga i vidmakthållande av ojämlikhet framför allt i möjligheter till försörjning och tillgång 

till välfärd.   
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I ett annat fall anser socialsekreterare att rätt till försörjningsstöd inte föreligger och refererar 

till försörjningsansvar mellan makar. Andra tolkningar och bedömningar på grund av vilka 

EU-medborgare inte har rätt till ekonomiskt bistånd avser att EU-medborgare inte har 

uppehållsrätt, han/hon tillhör icke ekonomiskt aktiva personer eller tillhör inte grupper 

arbetstagare och egna företagare, har inte rimlig chans till att få ett arbete, akutsituation 

föreligger inte, står långt från arbetsmarknaden, EU-medborgaren saknar uppehållstillstånd 

eller saknar tillräckliga tillgångar för sin försörjning. 

 

”Han tillhör den grupp EU-medborgare som inte står nära arbetsmarknaden och 
som därmed inte kan erhålla försörjningsstöd.” 

 

Citatet ovan kan tolkas som att socialsekreterare har bedömt och tolkat EU-medborgarens 

utsatthet som ett skäl enligt vilket han inte har rätt till försörjningsstöd och därmed vägrat 

honom denna rättighet. Socialsekreterare hänvisar inte till någon information enligt vilken kan 

EU-medborgaren befinna sig långt från arbetsmarknaden utan har dragit egna slutsatser om 

detta. På så sätt markeras personens utsatthet och kategorisering till underordnad grupp 

markeras i citatet (se Hertzberg, 2003).   

 

Intersektionalitet i socialsekreterares tolkningar 

I de aktuella domarna nämndes EU-medborgares medborgarskap medan etnicitet inte 

nämndes. Majoriteten av EU-medborgarna kom från Polen och hade polskt medborgarskap, 

därefter följde länder Bulgarien och Spanien med bulgariskt respektive spanskt och 

marockanskt medborgarskap som räknades dock som familjemedlem till EU-medborgare med 

spanskt medborgarskap. Det kunde inte konstateras att medborgarskap, kön eller etnicitet 

påverkar på något sätt bedömningen och tolkningen av uppehållsrätten och därmed också 

utfallet av ansökan om försörjningsstöd.  

 

I fortsatt text kommer jag att använda mig av begreppet medborgarskap istället för etnicitet. 

 

Begreppen medborgarskap och kön ses som en del av intersektionalitet som enligt Mattsson 

(2010) vill förklara samspelet och skärningspunkter mellan begreppen och olika strukturer 

och på detta sätt synliggöra ojämlikhet som konstrueras av samspelet mellan dem. Även om 

det inte kunde fastställas att dessa begrepp påverkar socialsekreterares tolkningar kan det 

dock konstateras att med tillhörighet ”de andra” och inte landets medborgare blir ”de andras” 
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sociala rättigheter ifrågasatta. Med hänvisning till Matsson (2010) som anser att människor 

inte ifrågasätter de existerande maktstrukturerna utan istället personer som anses vara 

annorlunda kan resultaten tolkas så att socialsekreterare är en del av maktstrukturer som 

genom deras verkan ifrågasätter EU-medborgares förtjänster av rätten till försörjningsstöd 

med utsagor om tillräckligt antal sökta arbeten eller deltagande i en viss 

arbetsmarknadsåtgärd.  

 

Dock även den underordnade gruppen i sig kategoriseras till två grupper med högre och lägre 

status. Detta kan bli synlig i indelningen av EU-medborgare till ekonomiskt aktiva respektive 

icke ekonomiskt aktiva personer. Utifrån denna indelning följer vissa specifika rättigheter. 

Om en person bedöms som ekonomiskt aktiv blir exempelvis hans/hennes språkkunskaper 

eller framtida möjligheter till att få ett arbete inte ifrågasatta utan kommer att ha rätt till 

försörjningsstöd som ”arbetstagare” även om han/hon är för tillfället arbetslös. Detta kan 

kopplas till Charles Tillys begrepp beständig ojämlikhet. Genom att icke ekonomiskt aktivas 

rättigheter ständigt ifrågasätts och förvägras på grund av att de inte klassas som ”arbetstagare” 

skapas ojämlikhet. Socialsekreterare bidrar till ojämlikheten genom sina inkonsekventa 

tolkningar då en och samma bestämmelse tolkas och tillämpas på olika sätt. Exploatering 

uppstår därför då ekonomiskt aktiva garanteras försörjningsstöd medan icke ekonomiskt 

aktiva förvägras det, även i de fall då de tidigare har arbetat en viss tid.  

 

Sammanfattningsvis är intersektionalitet synlig i socialsekreterares tolkningar i samspelet och 

skärningspunkter mellan begreppen bosättningslandets medborgare, arbetstagare, ekonomiskt 

aktiv och icke ekonomiskt aktiv person. Dessa begrepp särskiljer bosättningslandets 

medborgare från utländska medborgare men de särskiljer också EU-medborgare emellan. 

Denna reflektion kan kopplas till Mattsson (2010) som menar att ojämlikhet skapas mellan 

och även inom olika grupper.  

 

I tabellen på nästa sida följer en sammanfattning av ovanbeskrivna kategorier.  
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Tabell 3. Sammanfattning av kategorier från steg 1. 

Kategori Underkategori 

 

Tolkning av uppehållsrätten - hänvisningar till lagar, EU-direktiv och 
information från andra myndigheter 
- upphållsrätt är inte garanti för beviljande av 
försörjningsstöd 
- verklig möjlighet till att få anställning  

Omständigheter avgörande för 

bedömning av uppehållsrätten 

- arbetslös i mer än sex månader 
- söker inte arbete aktivt 
- anställning kortare än ett år 
- deltar inte i SFI-utbildning eller någon annan form 
av utbildning eller arbete 
- SFI eller praktik är inte den form av sysselsättning 
som kan ge uppehållsrätt 
-tillhör kategori icke ekonomiskt aktiva EU-
medborgare 
- saknar tillräckliga tillgångar  
- det ursprungliga syftet till bosättningen var inte att 
söka arbete 

Tolkning av EU-medborgares 

rätt till ekonomiskt bistånd 

- möjlighet att försörja sig i hemlandet  
- försörjningsansvar mellan makar  
- ingen rimlig chans till att få ett arbete 
- ingen nödsituation 
- har inte uppehållsrätt/uppehållstillstånd  
- saknar tillräckliga tillgångar 
- tillhör icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare 
- står långt från arbetsmarknaden 

Intersektionalitet i tolkningar - Polen, Bulgarien, Spanien och Marocko 
- 2 kvinnor, 4 män och 1 familj (man, kvinna och 2 
barn) 

 

 

Kategorier från steg 2 

Subjektiv modalitet 

I de studerade domarna framgår tydligt vem som får tala eller vems uttalande beskrivs.  

 

”Arbetsmarknads- och socialnämnden yrkar att (…).” 
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Kategorisk modalitet 

Dessa modaliteter uttrycks i domarna genom hänvisning till Utlänningslagen, 

Socialtjänstlagen eller rörlighetsdirektivet vars villkor berör alla EU-medborgare, samt genom 

formuleringar som syftar till att EU-medborgaren uppfyller eller inte uppfyller dessa villkor. 

 

”Reglerna som rör den fria rörligheten innehåller inga förpliktelser för länderna 
att bevilja socialt bistånd till personer som ännu inte fått arbete eller som är 
studerande.” 
 
”(…) uppfyller inte de krav som ställs på en EU-medborgare för att hon ska 
vara berättigad ekonomiskt bistånd.” 

 

Med hänvisning till Nylén (2005) som menar att diskursanalysen studerar hur den sociala 

verkligheten blir till, kan denna kategori tolkas som att verkligheten skapas genom 

socialsekreterares hänvisningar till lagtexter, deras tolkningar och användingen av diskurser 

från dessa texter. Med detta menar jag att verkligheten och därmed tolkningen av begreppet 

uppehållsrätt produceras genom en ojämn process beroende av socialsekreterares kunskap, 

förståelse och tidigare erfarenhet. Detta kan i sin tur relateras till socialkonstruktionism som 

enligt Mattsson (2010) handlar om att människor tenderar att återskapa sina egna 

föreställningar om hur saker förhåller sig till varandra, det vill säga gör sina egna tolkningar 

av dem som påverkar hur vi förstår olika fenomen. 

 

Modaliseringar 

Modaliseringar kommer till uttryck som beskrivningar av EU medborgare som pensionärer, 

arbetskraftsinvandrare, gifta, sjukskrivna eller arbetslösa personer då dessa uttrycker 

verklighet i form av vad en person är.  

 

”(…) är arbetskraftsinvandrare från Bulgarien. Han är gift men hans fru bor 
kvar i Bulgarien.” 

 

Vidare uttrycks de med påståenden om vilka villkor som en EU-medborgare måste eller ska 

uppfylla för att anses ha uppehållsrätt och är berättigad försörjningsstöd. Modaliseringar 

uttrycks också med ordet kan, exempelvis att EU-medborgare inte kan hänföras till någon av 

grupper som omfattas av upphållsrätten eller att de inte kan klara sin försörjning. 

Graden av säkerheten med vilken påståenden uttrycker verklighet förstärks genom modala 

orden som måste, ska eller bör.  
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”(…) bör därför i första hand vända sig till sin maka för sin försörjning.” 

 

Modaliseringar kan tolkas som ett sätt att kategorisera EU-medborgare till kategorier ofta med 

”svagt” intryck, exempelvis arbetskraftsinvandrare eller arbetslös. Detta kan kopplas till 

Hertzberg (2003) som menar att byråkratiska organisationer använder sig av maktbegrepp 

genom vilka de kategoriserar ”invandrare” till underordnade grupper. I detta sammanhang är 

maktbegrepp arbetskraftsinvandrare eller arbetslös. Användning av modala ord kan också 

tolkas som ett sätt att betona EU-medborgares ansvar för sina handlingar och kan kopplas till 

Lipsky (1980) som menar att det är ett sätt för socialsekreterare att distansera sig från ansvar 

för utfallet av ansökan om försörjningsstöd. 

 

Transitivitet 

Aktörer, det vill säga de som uttrycker sig eller gör något är tydliga i de studerade domarna. 

Det framgår tydligt vem som uttalar sig om vad eller vem som står bakom en handling. Varje 

aktörs uttalande börjar med texten om vem det är som uttrycker sig och skrivs i ett nytt 

stycke. Dock används också ofta passivformen i samband med socialnämnders uttalanden 

som gör att aktören döljs medan det är EU-medborgaren som tydligt beskrivs att han/hon har 

gjort eller inte har gjort något. Det kan tolkas som att socialsekreterare både beskrivs som 

aktiv aktör som ”anser” eller ”påstår” något och även som en passiv aktör som döljs när EU-

medborgare ”bedöms” eller ”anses” vara en icke ekonomiskt aktiv person (se också kategori 

”passivformen” nedan). Framställning av EU-medborgare som aktiva aktörer kan tolkas som 

ett sätt att påvisa att det är de som genom sina handlingar påverkar hur deras ärende kommer 

att bedömas. Detta kan kopplas till Lipsky (1980) som menar att gräsrotsbyråkrater 

skuldbelägger klienter för sin situation. I detta sammanhang skuldbeläggs EU-medborgare för 

att de inte har gjort en viss handling, att de har varit passiva.  

 

Orsakssammanhang uttrycks också tydligt i redogörelser av EU-medborgares bakgrund, 

situation och omständigheter viktiga för bedömningen av uppehållsrätten och rätten till 

ekonomiskt bistånd. Ett exempel på orsakssammanhang är att EU-medborgaren har blivit 

arbetsslös och därför hans/hennes uppehållsrätt baserad på att han/hon tidigare varit 

arbetstagare inte längre gäller och på grund av det har han/hon inte uppehållsrätt.  
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Passivformen 

I de studerade domarna används passivformen i samband med socialnämnders uttalanden. 

Passivformen gör att aktören döljs och det blir oklart vem som står bakom processen, det vill 

säga det som görs i den aktuella handlingen.  

 

”Hon bedöms inte ha någon rimlig chans att få ett arbete (…).” 

 

I citatet ovan är det oklart vem det är som bedömer och med hänvisning till Lipsky (1980) kan 

det tolkas som ett sätt genom vilket socialsekreterare distanserar sig från ansvaret för sina 

bedömningar. Genom att uttrycka sig i passivformen blir det oklart vem som har bedömt att 

EU-medborgare inte har en rimlig chans till att få anställning.  

 

Interaktionell kontroll 

Maktförhållanden i de studerade domarna kan visa sig på olika sätt. Det kan handla om 

ojämlikhet i möjligheter att uttrycka sig eller på vilket sätt beskrivs relevanta fakta. Eftersom 

uppsatsens fokus ligger på socialsekreterares tolkningar blir det inte aktuellt att undersöka om 

alla parter har fått möjlighet att uttrycka sig. Det som istället blir aktuellt är vad som uttrycks 

och på vilket sätt. 

 

Det redogörs för skälen till avslag av beslut om ekonomiskt bistånd, vilka omständigheter 

beslutet grundar sig på, hur socialsekreterare har tolkat lagar och bestämmelser och till vilka 

kategorier EU-medborgare kategoriseras. Fokus i socialsekreterares formuleringar ligger 

därför i beskrivningen av vilka villkor som krävs för att omfattas av uppehållsrätten och att 

EU-medborgaren inte uppfyller de kraven och att han/hon inte tillhör de grupper som omfattas 

av uppehållsrätten. Detta kan kopplas till den diskursiva makten och vad Börjesson (2003) 

skriver om diskursen. Enligt honom diskursen bestämmer vad som betraktas som sant vilket 

är resultat av maktordningar och hierarkier. Socialsekreterares formuleringar om EU-

medborgares tillhörighet en viss kategori samt att de inte uppfyller bestämda krav kan 

relateras till att de i egenskap av sin makt använder sig av dessa formuleringar vilket ger 

intryck att verkligheten ser ut på detta sätt.  

 

Ethos 

Organisationens och EU-medborgarens identitet framträder tydligt i socialnämnders 

uttalanden. Nämnder är de som avgör hur regler om uppehållsrätten tolkas och uttalar sig om 
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villkor och krav som EU-medborgare ska uppfylla för att vara berättigade försörjningsstöd. 

EU-medborgare kategoriseras till olika fack som arbetskraftsinvadrare, arbetslös, pensionär, 

icke ekonomiskt aktiv. De beskrivs som personer som inte uppfyller bestämda krav. Detta kan 

också kopplas till Börjesson (2003) och diskursens makt. Socialsekreterare använder sig av 

sin maktposition för att framträda som den med tolkningsföreträde och beskriver EU-

medborgare med ”svaga” kategorier. 

 

Intertextualitet och interdiskursivitet 

För att ta ställning till EU-medborgares uppehållsrätt har socialsekreterare använt sig av texter 

från Utlänningslagen, rörlighetsdirektivet 2004/38/EG och Migrationsverkets information. 

Socialtjänstlagen användes för att argumentera för rätten till ekonomiskt bistånd. I ett fall 

bygger socialnämnden sitt uttalande om att sex månader anses tillräckligt för att en 

arbetssökande ska ha en verklig möjlighet till att hitta ett arbete på en dom från 

Europadomstolen. Lagen om rättspsykiatrisk vård hänvisas också till med syfte att förklara att 

EU-medborgaren inte har rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. 

 

Interdiskursivitet ger sig till känna med att socialsekreterare använder sig i sina uttalanden av 

diskurser från andra texter som jag har nämnt ovan. De diskurser som förekommer i de 

studerade domarna är arbetstagare, verklig möjlighet till att få anställning, uppehållsrätt, 

uppehållstillstånd, nödsituation, tillräckliga medel för sin försörjning, icke ekonomiskt aktiv 

EU/EES medborgare, egen försörjning genom arbete. Diskursen arbetstagare inbegriper 

diskurser anställd och egen företagare som också används i domarna. Med hänvisning till 

Bryman (2008a) kan denna kategori kopplas till diskursiv makt i den mening att 

socialsekreterare använder sig av olika diskurser för att skapa en referensram för vad 

uppehållsrätt är för något samt vem som kan ha eller inte kan ha den. På det sättet skapar 

socialsekreterare en definition av uppehållsrätten som kommer att användas i framtida 

bedömningar. 

 

I tabellen på nästa sida följer en sammanfattning av ovan nämnda kategorier. 
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Tabell 4. Sammanfattning av kategorier från steg 2. 

Kategori 

 

Socialsekreterares uttalanden/Kategoriers uttryck i domar 

Subjektiv modalitet - ”Socialnämnden anser (…).” 
- ”Nämnden yrkar (…).” 

Kategorisk modalitet - hänvisningar till Utlänningslagen, Socialtjänstlagen  eller 
rörlighetsdirektivet 

Modaliseringar - beskrivningar av EU-medborgare som arbetslösa, 
arbetskraftsinvandrare eller pensionärer 

Transitivitet - ”Sociala resursnämnden i Göteborgs Stad, i det följande 
nämnden, har beslutat att avslå (…).” 
- orsakssammanhang: ”(…) hade vid beslutstillfället-då han vistats 
i Sverige mer än tre månader-inte något uppehållstillstånd och 
hade inte heller ansökt om sådant. Enligt egen uppgift hade han då 
inte heller registrerat sig på Migrationsverket. Därför bedömdes att 
han inte omfattades av uppehållsrätten och därmed inte heller av 
rätten till ekonomiskt bistånd (…).”  

Passivformen ”Utifrån ovanstående bedöms det därmed rimligt att avslå ansökan 
om ekonomiskt bistånd (…).” 

Interaktionell kontroll - skäl till avslag av beslut om ekonomiskt bistånd 
- EU-medborgaren som den som inte uppfyller bestämda villkor 
- uppsatta villkor och krav som ska uppfyllas 

Ethos - identitet av organisationen som den med rätten att tolka lagar och 
sätta upp villkor som ska uppfyllas 
- identitet av EU-medborgaren som den som inte uppfyller dessa 
villkor 

Intertextualitet - texter från Socialtjänstlagen, Utlänningslagen, Migrationsverket 
och Lagen om rättspsykiatrisk vård 

Interdiskursivitet - arbetstagare, verklig möjlighet till att få anställning, nödsituation, 
tillräckliga medel för sin försörjning, icke ekonomiskt aktiv 
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6.	Diskussion	

6.1	Slutsatser	

Syftet med examensarbetet var att beskriva och analysera socialsekreterares tolkningar av 

begreppet uppehållsrätt för att belysa maktförhållanden mellan representanter för svenska 

myndigheter och klienter med utländsk härkomst. Studiens ambition var också att ge en bild 

av och problematisera socialsekreterares tolkningar av EU-medborgarnas rättighet att ta del av 

ekonomiskt bistånd. 

Nedan beskrivs de slutsatser som kunde konstateras utifrån analysen och som också gav svar 

på examensarbetets frågeställningar. 

 Socialsekreterare tolkar och förstår begreppet uppehållsrätt på olika sätt 

Analysen visade att alla socialsekreterare hänvisar till lagar och direktiv som behandlar 

uppehållsrätten dock tolkningen och förståelse av begreppet varierar. De mest framträdande 

motsägelserna berör om uppehållsrätt i sig ger EU-medborgare rätt till försörjningsstöd, hur 

arbetslösa EU-medborgare ska betraktas och hur verklig möjlighet till att få anställning ska 

uppskattas.  

 

 Motsägelser i tolkning av omständigheter viktiga för erhållande av uppehållsrätt 

Socialsekreterare anser i de flesta fall på ett enhetligt sätt vilka omständigheter som är av vikt 

för erhållande av uppehållsrätt. Deras tolkningar av dessa omständigheter dock varierar. Den 

mest förekommande motsägelsen är tolkning av aktivt arbetssökande i förhållande till antalet 

sökta arbeten eller deltagande i en specifik arbetsmarknadsåtgärd. 

 

 Socialsekreterare tolkar EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd på olika 

sätt 

Socialsekreterare uttrycker sig om EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd på ett 

motsägelsefullt sätt som också går att koppla till diskriminerande föreställningar av olika 

grad. Med avsikt att motivera sina bedömningar använder de EU-medborgares brister i 

språket och deras utsatta situation på arbetsmarknaden som grund för att vägra dem deras 

sociala rättigheter.   
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 Intersektionalitet är synlig i tolkningar och förståelse av uppehållsrätten 

Tydliga skärningspunkter kan hittas i särskiljande mellan bosättningslandets medborgare och 

EU-medborgare samt i indelningen av EU-medborgare till ekonomiskt aktiva och icke 

ekonomiskt aktiva. De ekonomiskt aktivas förtjänster av rätten till försörjningsstöd inte 

ifrågasätts trots att de för tillfället inte arbetar. De icke ekonomiskt aktiva förtjänster 

ifrågasätts trots att de tidigare har arbetat. Inkonsekvens i tolkning och tillämpning av lagar 

och bestämmelser bidrar till skapande av ojämlikheten mellan EU-medborgare. 

 

Examensarbetet syfte uppfylldes genom att ovan beskrivna slutsatser illustrerar hur 

socialsekreterare tolkar begreppet uppehållsrätt och EU-medborgares rätt till ekonomiskt 

bistånd. Studien kunde påvisa att socialsekreterare grundar sina beslut om att avslå EU-

medborgares rätt till ekonomiskt bistånd på beskrivningar som särskiljer dem från landets 

medborgare och uppfattas som brister. På detta sätt markerar socialsekreterare som 

representanter för svensk välfärd också sin maktposition i förhållande till EU-medborgare.  

 

Flera av tolkningar kunde kopplas till både den första och den andra frågeställningen, 

nämligen både till omständigheter avgörande för bedömning av uppehållsrätten och till 

tolkningar av EU-medborgares rättighet till ekonomiskt bistånd. Detta kan förstås som att 

frågeställningarnas innebörd ligger nära varandra samt att EU-medborgares rättighet till 

ekonomiskt bistånd är beroende av hur uppehållsrätt bedöms. Bedöms inte EU-medborgare ha 

uppehållsrätt då har de inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.  

 

Faktum att samma formulering eller påstående kunde användas för att tolka olika saker kan 

förklaras med att begreppet uppehållsrätt, så som formuleras i Utlänningslagen, är brett och 

varje rekvisit i sig kan innehålla flera andra omständigheter viktiga för bedömningen.  

 

Anledningen till att medborgarskap och kön inte kunde påvisas att ha effekt på 

socialsekreterares tolkningar kan vara att studien endast baserades på sju dokument vilket kan 

presumeras vara otillräcklig för att med säkerhet kunna dra några slutsatser om detta. 

 

6.2	Avslutande	reflektioner	

Socialsekreterares tolkningar och förståelse av uppehållsrätt och omständigheter den grundar 

sig på visar sig vara olika trots att socialsekreterare utgår från samma lagstiftning. EU-
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medborgares rätt till försörjningsstöd nekas utifrån socialsekreterares egna tolkningar av och 

uppfattningar om begrepp från lagstiftningen. EU-medborgare framställs som aktiva aktörer 

med ansvar för sina handlingar samt som personer med bristande kunskaper och utan 

möjligheter till att hitta en anställning i Sverige.  

 

Uppdelning till ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva personer visar sig kategorisera 

EU-medborgare in i kategorier med högre respektive lägre status och med sociala rättigheter 

garanterade respektive ifrågasatta. Dessa kategorier/diskurser har utformats av politiker som 

representanter för EU-länders medborgare vilket tyder på att dessa diskurser präglar 

välfärdspolicy i alla EU:s medlemsstater. Diskurserna blir då allmängiltiga och 

socialsekreterare applicerar dem sedan på EU-medborgare. Den öppna tolkningen ger 

socialsekreterare möjlighet till att tolka diskurserna både utifrån förhållanden som generellt 

finns i samhället och utifrån egna uppfattningar om dem. 

  

Minderhoud (2013) menar att en otydlig definition av ”orimlig börda” i rörlighetsdirektivet 

medför de svårigheter som examensarbetet också kunde påvisa. Begreppet används också av 

Socialstyrelsen (2014) för att förklara syfte med alla de krav som ställs på icke ekonomiskt 

aktiva. I de studerande domarna nämndes dock begreppet inte och inte heller hänvisades det 

till. Istället refererade de flesta socialsekreterare till ”verklig möjlighet till att få anställning”. 

Vidare nämner han olika kriterier som kan vara en vägledning för beviljande av 

försörjningsstöd eller dess avslag. Dessa kriterier fanns dock inte i socialsekreterares utsagor 

och bedömningar.   

 

Majoriteten av sökanden var män vilket kan, till motsats från Ackers (1996), tyda på att män 

tenderar att migrera i större omfattning än kvinnor. Resultatet kan dock betraktas som skev på 

grund av urvalets storlek. En aspekt kan i detta sammanhang nämnas, nämligen att det ofta är 

män som i egenskap av familjeförsörjare skrivs som sökande. Med hänvisning till Ackers 

(1996) kan det kopplas till kvinnornas osynliggörande i det praktiska arbetet med ekonomiskt 

bistånd.   

 

Några metodologiska reflektioner har redan nämnts i metodavsnittet men en aspekt som kan 

nämnas här är att domarnas utformning kan ha haft en effekt på resultatet. Domar kan 

betraktas som en återberättelse av information som har funnits i föreliggande handlingar. Det 

sättet genom vilket har information återgivits i dokumenten kan ha bidragit till de aktuella 
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resultaten. Det kan därför i detta sammanhang vara av intresse att undersöka andra dokument 

exempelvis akter som ett komplement till domar. 

 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att granska hur diskursen om EU-medborgare 

konstrueras i samhället i flera olika sammanhang. Vad är det som gör att EU-medborgare 

uppfattas på ett visst sätt i de specifika sammanhangen? På det sättet kan det bli möjligt att på 

ett övergripande sätt kunna uttala sig om konstruktionen av diskurser i samhället.   

 

Resultatet av mitt examensarbete kan bidra till en ökad medvetenhet om svårigheter som 

regler om uppehållsrätten skapar. Deras otillräckliga klargörande medför att socialsekreterare 

på olika platser i Sverige tolkar samma regeler på olika sätt. Detta är en hot mot 

rättssäkerheten då ett och samma ärende riskerar att bedömas på olika sätt vilket medför 

konsekvenser även för den enskilde individen som är i behov av samhällets hjälp. Vidare kan 

resultatet bidra till att öka intresse bland socialsekreterare för att använda sig av relevant 

forskning som kan kasta mer ljus på de svårigheter de möter vid handläggning av ärenden.  

Examensarbetet kan ytterligare bidra till en ökad medvetenhet om diskursanvändning och 

dess anknytning till maktpraktiker i socialt arbete. 
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