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1.0 Inledning
Sverige beskrivs ofta som ett av världens bästa länder att leva i, särskilt känt är vårt
välutvecklade välfärdssystem. Att någon nekas vård eller behöver betala tusentals kronor för
ett läkarbesök är otänkbart för många men ändå så förekommer det. Genom att exkludera
människor från sjukvården på grund av ursprung, bryter Sverige systematiskt mot
grundläggande mänskliga rättigheter. År 2013 infördes en lag som ger papperslösa rätt till
vård som inte kan anstå. Under samma period började en annan utsatt grupp märkas av i
landet, nämligen fattiga människor från andra EU-länder. Människor som är marginaliserade
och lever i utanförskap i sina hemländer. De flesta som befinner sig i Sverige har sökt sig hit i
hopp om ett bättre liv. Många tvingas sova på gatan, i tält, eller i bästa fall, i husvagn. Denna
levnadsstandard, i kombination med det svenska klimatet resulterar i att många blir sjuka. Då
uppstår frågan: Vad som händer när man blir sjuk som EU-medborgare. I Sverige har EUmedborgare rätt till nödvändig vård under förutsättning att man har en sjukförsäkring i
hemlandet. 1 Många av dessa utsatta EU-medborgare som vi ser tiggandes på våra gator
saknar sjukförsäkring. Det innebär att de inte omfattas av den subventionerade vården och
tvingas betala fullt pris för vård i Sverige, något få har råd med i praktiken.
Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (lagen om vård av papperslösa) implementerades 1 juli 2013 och ger
utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning rätt till vård
som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning.2 EUmedborgare som saknar försäkring i hemlandet omfattas alltså inte av denna lag. Under våren
2015 meddelade dock Socialstyrelsen att även EU-medborgare i enstaka fall kan omfattas av
lagen. Detta gäller EU-medborgare som vistats i Sverige i mer än tre månader samt saknar
uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut
eller författning.3 Genom att konstatera att det inte är uteslutet att lagstiftningen även i enstaka
fall kan appliceras på EU-medborgare, har Socialstyrelsen i praktiken decentraliserat ansvaret
till landstingen. Denna fråga blir alltså något som är upp till enskilda landsting att bestämma.
Då frågan om vård för oförsäkrade EU-medborgare är något som är aktuellt samtidigt som att

1
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SKL,”Vilket ansvar har landsting/region för utländska medborgare?”, 2015.
SFS 2013:407
Socialstyrelsen, “Vilken vård ska ett landsting erbjuda asylsökande och papperslösa?”.
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det råder en förvirring bland samtliga parter kring hur man ska hantera gruppen, vill jag
undersöka hur olika landsting förhåller sig till de lagar och bestämmelser som finns. En
undersökning genomförd av Dagens Medicin, där en enkät skickats till alla landsting om vård
för utsatta EU-medborgare, har det framkommit att Landstinget i Uppsala Län har den
generösaste tolkningen av lagen medan Västerbottens Läns Landsting har den striktaste
tolkningen.4

4

Åsgård S, Wärngård M, 2015-04-16.
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1.1 Förkortningar
EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG - Europeiska gemenskaperna
EU - Europeiska unionen
EU-kortet - Refererar till det europeiska sjukförsäkringskortet man får utfärdad från
den nationella försäkringskassan, som ger dig samma rättigheter till vård i andra EUländer som i hemlandet.
HSL – Hälso- och sjukvårdslagen
LUL – Landstinget i Uppsala län
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
SOU - Statens offentliga utredningar
UtlL - Utlänningslag
VLL – Västerbotten läns landsting
WHO - World Health Organisation / Världshälsoorganisationen

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför två landsting i Sverige, landstinget i Uppsala
län och Västerbottens läns landsting, har valt olika vägar när det gäller att bevilja utsatta EUmedborgare tillgång till sjukvård. Dessutom vill jag kartlägga hur diskussionen har förts kring
denna fråga i dessa två landsting, om det förts diskussioner överhuvudtaget. Jag vill alltså
undersöka vem som fattat beslutet i frågan inom landstinget.
Mina frågeställningar är:
1. Varför erbjuds utsatta EU-medborgare vård på olika villkor i landstinget i Uppsala
län och Västerbottens läns landsting?
2. Hur har dessa två respektive landsting resonerat kring frågan om tillgång till
subventionerad vård för utsatta EU-medborgare?

1. 3 Reservationer
I februari 2016 släpptes en statlig utredning av den nationella samordnaren för utsatta EUmigranter, SOU 2016:6. Utredningen ämnar att ge stöd till myndigheter, kommuner, landsting
och organisationer i Sverige. Jag reserverar mig för eventuella ändringar av beslut och
riktlinjer som framförts efter denna rapport.

1.4 Tidigare forskning
Problematiken kring utsatta EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige är relativt nytt och
därmed saknas det forskning kring ämnet, förutom den statliga utredningen som nyligen
publicerades. Med denna avhandling ämnar jag att bidra till att fylla den luckan.
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2.0 Metod
Under denna uppsats kommer tillämpningen av lagen om vård av papperslösa, på utsatta EUmedborgare och tredjelandsmedborgare att beskrivas. Målet är att komma fram till hur
landstinget i Uppsala län och Västerbottens läns landsting har resonerat kring frågan och
försöka hitta en, eller flera, skiljande faktorer som har lett fram till landstingens
beslutsskillnad. Genom att använda jämförande fallstudie, avser jag att identifiera de faktorer
som har påverkat beslutet i frågan om subventionerad vård för utsatta EU-medborgare.
Enligt Teorell och Svensson finns i en fallstudie fyra nödvändiga kriterier, vilka utgör vår
definition på en orsaksförklaring. Det första orsakskriteriet är kontrafaktisk skillnad, som
säger att om orsaken inte inträffat, hade verkan blivit något annat. Nästa kriterium är
tidsordning, som menar att orsaken föregick verkan i tiden. Det tredje kriteriet är isolering det
vill säga att X påverkade sannolikheten av att Y inträffade, allt annat lika. Det fjärde, och
sista, kriteriet kallas mekanismen och förklarar den kedja av mellanliggande orsak-verkan
relationer. De tre första kriterierna svarar på frågan vad som orsakade Y, medan det sista
kriteriet svarar varför X påverkade Y. Fördelar med en fallstudie är att den utnyttjar historisk
information för att belägga tidsordning och orsaksmekanismer.
I mina fallstudier kommer jag att göra en processpårning, där orsaksmekanismerna i den
historiska processen mellan orsak och verkan kommer att spåras. En systematisk ”inomfallsanalys” görs genom att peka ut observerbara implikationer för den mekanism som gör att
X orsakar Y, något som kan jämföras med Davis Humes liknelse med biljardklotet. Likt
Humes, måste jag finna vilken faktor som lett till att landstinget i Uppsala beslutade att tolka
lagen om vård av papperslösa generöst genom att inkludera utsatta EU-medborgare, till
skillnad från Västerbottens landsting där man har valt en strikt tolkning av lagen. Med andra
ord behöver jag förklara sambandet mellan orsak och verkan samt finna orsaksmekanismen
som har lett till det fenomen som diskuteras i denna uppsats.5
För att kunna förklara landstinget i Uppsalas generösa tolkning jämfört med Västerbottens
mer striktare, behövs en bakgrundsbeskrivning av respektive landsting med inriktning på
hälsa-och sjukvård. Jag kommer analysera information som finns tillgängligt kring ämnet hos
respektive landsting samt redogöra för all information som statliga förvaltningsmyndigheter
5

Teorell J, Svensson T, 2007, s.60-64.
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har offentliggjort både vad gäller lagen om vård av papperslösa tillämpas när det gäller utsatta
EU-medborgare. Jag kommer även att undersöka hur EU-rätten ställer sig i frågan om hälsaoch sjukvård.
Efter att ha analyserat all information, så som motioner, sammanträdesprotokoll och
utredningar kring ämnet, kommer jag genomföra intervjuer med ansvariga tjänstemän och
politiker verksamma inom detta område i respektive landsting. Eftersom
frivilligorganisationer spelar en stor roll i denna fråga, anser jag att det är relevant att även
intervjua personer som arbetar hos frivilligorganisationer i de respektive landstingen. Detta
kommer att ge mig en mer fullständig bild av hur situationen ser ut i praktiken för utsatta EUmedborgare när det gäller tillgången till vård. I analysen jämförs sedan landstinget i Uppsala
län med Västerbottens läns landsting i ett försök att identifiera variationer i de oberoende
variablerna. För att försöka få fram de skiljande faktorerna, som bär ansvar för att resultaten
mellan landstingen ser annorlunda ut, kommer jag att använda mig av Mills ”method of
difference”. Denna metod avser att jämföra två fall för att hitta den ensamma skiljande faktor
X, som fallen inte har gemensamt, och kunna dra slutsatsen att detta förklarar skillnaden i Y.
Mills metod bygger på att fallen i övrigt är relativt lika, vilket gör det möjligt att isolera, eller
särskilja, den eller de faktorer som kan ligga bakom att man fattar olika beslut.

2.1 Valet av fallstudier
Landstinget i Uppsala Län (LUL) och Västerbottens Läns Landsting (VLL), är
jämförbara på grund av flera orsaker. Båda landstingen är styrda av en koalition mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den största staden i respektive
landsting är Uppsala och Umeå, som är stora universitetsstäder. Dessa huvudorter delar
likhet kring en akademisk sysselsättning bland invånare i respektive kommun. En annan
likhet är att det finns ett universitetssjukhus i respektive landsting, Akademiska sjukhuset
i Uppsala samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå. I båda landsting finns det efter
huvudorten endast en större stad med en befolkningsmängd över 20 000 invånare,
Enköping och Skellefteå, i övrigt är det glesbygd i båda landstingen. Landstingen har lika
många fullmäkteledigplatser, 71, samt lika många valkretsar, 3.
Det är viktigt att även påpeka att det finns skillnader mellan landstingen. Förutom den
geografiska skillnaden, har VLL en klart större glesbygd, med en befolkningstäthet på 4,8
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invånare per km² till skillnad från LUL:s 42.6 invånare per km² år 2014, enligt Statistiska
centralbyrån.
Det finns inga landsting i Sverige som är identiska och analyserna av mina fallstudier
generaliserar inte hur det ser ut i alla landsting i Sverige. Men det ger en insikt i vilka
mekanismer som har spelat en roll samt hur beslutsprocesserna har gått till i landstingen.

2.2.Intervjuer
Inför intervjun utformades frågor som berör detta ämne. Dessa frågor användes som bas för
samtliga intervjuer, i båda landstingen. Sedan lades det till mer anpassade frågor till
respektive intervjuer samt följd frågor. Respondenterna identifierades via respektive
landstings hemsida, Statskontorets uppföljning av lagen om vård av papperslösa samt via
vidarebefordring av politiker som jag kontaktade i första hand. De kontaktades via epost
personligen med en förfrågning om de hade möjlighet att ställa upp. Samtliga kontaktade
svarade, några hade inte möjlighet att ställa upp själva och hänvisade till alternativ person att
kontakta. Totalt bokades nio intervjuer, som alla genomfördes. Åtta intervjuer utfördes
personligen och spelades in, med tillåtelse av respondenterna och en intervju genomfördes per
telefon. Därefter transkriberades alla personliga intervjuer och sammanfattades enligt
analysmodellen beskrivet i Metodpraktikan.6
I landstinget i Uppsala län (LUL), intervjuade jag fyra personer. Två av dessa personer var
tjänstemän, en var landstingspolitiker och en var föreståndare för Crossroads,
Stadsmissionens verksamhet för utsatta EU-medborgare. Den första tjänstemannen Lars Palm,
har ansvar för vården av utländska patienter (exklusive asylsökande och papperslösa), olika
sjukvårdskonventioner, tolkningen av alla avtal som reglerar vården inom landet för vårt
landsting och är landstingets kontaktperson för bland annat SKL i dessa frågor. Den andra
tjänstemannen Pierre Houdet, arbetar som asylsamordnare för landstinget, dit gruppen
papperslösa tillfaller. Houdet var den som gett bland annat Dagens Medicin informationen om
att LUL erbjuder rumänska romer rätt till vård som inte kan anstå. Han var även LUL:s
representant i Statskontorets uppföljning av lagen om vård av papperslösa.
Landstingspolitikern var Malena Ranch (Miljöpartiet), är landstingsråd och viceordförande i
hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Föreståndaren för Crossroads, Jasmina Merdan intervjuades via
6

Esaiasson P et al, 2012, kap.14
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telefon och till henne ställde jag frågor angående det aktuella läget för utsatta EU-medborgare
samt hur det fungerar i praktiken, för att få en helhetsbild. Jag kontaktade även ordförande i
landstingsstyrelsen, Börje Wennberg (Socialdemokraterna) men han hade tyvärr inte
möjlighet att intervjuas. Då det rådde skilda meningar bland tjänstemännen, kontaktades även
2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen Nina Lagh (Moderaterna). Detta för att reda ut om
det har funnits en politisk motsättning kring tolkningen men hon hade tyvärr inte heller
möjlighet att intervjuas.
I Västerbottens läns landsting intervjuades fem respondenter, två tjänstemän, två politiker
samt en frivillig inom Svenska Kyrkan. Den första tjänstemannen, Karin Ahnqvist, arbetar
som planeringschef och stabchef för planering och styrning. Den andra tjänstemannen, Helen
Björklund, arbetar också i staben för planering och styrning men har även ansvar för
samordning kring migration. Hon blev intervjuad av Statskontoret i uppföljningen av lagen
om vård av papperslösa och därmed en bra informationskälla. Det är även viktigt att ha
politiker som respondenter, då det är dem som röstar igenom beslut. De två respondenter i
VLL är landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S), samt landstingsråd i hälso- och
sjukvårdsnämnden Karin Lundström (S). Respondenten som arbetar som volontär för Svenska
Kyrkan, ville inte uppge några uppgifter i avhandlingen något jag respekterar. Jag kom dock i
kontakt med personen via Mats Bohman som är präst i Ålidshems församling och intervjun
skedde i Svenska Kyrkans lokaler där jag även fick se verksamheten för utsatta EUmedborgare.
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2.3 Definitioner
Utsatt EU-medborgare
Med utsatt EU-medborgare menas en EU-medborgare som befinner sig i ett annat EU-land
och saknar försörjning eller giltig sjukförsäkring. Denna definition används även av
Socialstyrelsen, SKL samt myndigheter. I Sverige kan det vara lätt att snabbt associera
benämningen utsatta EU-medborgare med ordet tiggare som i sin tur associeras med romer,
främst från Rumänien och Bulgarien då denna grupp är mest synliga.7 I denna uppsats pekar
jag inte ut en specifik nationalitet utan när jag använder benämningen utsatt EU-medborgare,
talar jag om EU-medborgare som har sökt sig till Sverige pga utsatthet i sitt hemland och
saknar sjukförsäkring. En annan term som används för utsatta EU-medborgare är EU-migrant,
som kan komma att förekomma vid citat från intervjuerna.

Tredjelandsmedborgare
En tredjelandsmedborgare är en person som kommer från ett icke EES-land och har tillstånd
att befinna sig inom EU (arbetstillstånd, uppehållstillstånd, etc.).8 Dessa människor saknar
ofta sjukförsäkring i det EU-land de primärt anländer till. Det finns flertal anledningar till
detta då varje EU-land har sitt eget system för sociala skyddsnät och försäkringar. Trots att
även denna grupp står utanför den subventionerade sjukvården precis som utsatta EUmedborgare, har jag valt att begränsa mig till endast utsatta EU-medborgare i min avhandling.
Detta då denna grupp inte är lika synlig som utsatta EU-medborgare och lätt förväxlas med
papperslösa eftersom de i många fall saknar europeiska identifikationshandlingar.
Papperslös
Definitionen papperslös kan vara missvisande, då det ofta misstas för en person som saknar
identitetshandlingar eller andra formella dokument. Så är inte fallet utan definitionen av
någon som är papperslös är en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd.9 De flesta
människor som definieras som papperslösa, har rest in i landet lagligen genom viseringar
medan vissa har rest till Sverige för att söka någon form av uppehållstillstånd. När tillståndet
för att befinna sig i landet sedan har gått ut och inte har kunnat förlängas har många valt att
7

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015-09-24

8

EUR-Lex

9

Migrationsinfo, 2013-10-17
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stanna kvar och klassas därmed som papperslösa.
Jag kommer i denna uppsats att även inkludera gruppen gömda, personer som har ett
utvisningsbeslut mot sig, i benämningen papperslös. Andra benämningar som används istället
för papperslösa av olika myndigheter är irreguljär migration eller illegal invandrare/utlänning.

3.0 Rätten till sjukvård för icke-svenska medborgare
Detta avsnitt kommer först att ta upp hur hälso-och sjukvård är reglerat i Sverige, sedan följer
ett stycke som förklarar vilka rättigheter EU-medborgare i Sverige har till hälso- och
sjukvård. Därefter följer ett stycke som förklarar hur hälso- och sjukvård är reglerad inom EU.
Avsnittet avslutas med en genomgång om vilka rättigheter papperslösa har till vård i Sverige.
Hälsa som mänsklig rättighet
Det första internationella organet formulerade en explicit rätt till hälsa var
Världshälsoorganisationen (WHO) 1946. I deras konstitution definieras hälsa som ”ett
tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välmående”, alltså inte enbart avsaknad av
sjukdom. Åtnjutandet av hälsa ska enligt konventionen vara en fundamental rättighet för alla
människor utan någon åtskillnad baserad på ras, religion, politiska åskådningar eller
ekonomisk eller social situation.10 Två år efter WHO antog sin konstitution, antog FN:s
generalförsamling den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I artikel 25.1
konstateras det att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och
familjens hälsa och välbefinnande, där även hälsovård inkluderas. I artikel 25.2 sägs att
mödrar och barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp.11 Båda dessa konventioner har
ratificerats av Sverige.
Sverige har även ratificerat FN:s Kvinnokonvention och Barnkonvention. I
Kvinnokonventionen stadgas att:
”Konventionsstaterna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälso- och sjukvård,
inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid
graviditet, förlossning och amning.” 12
10

World Health Organization, (senast redigerad) 2005-09-15
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FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter, s.7

12

UN Women
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I Barnkonventionen, konstateras att alla barn har rätt till god hälsa och sjukvård. 13

3.1 Rätten till vård i Sverige
Förutom internationella överenskommelser, som kan ses mer som normgivande åtaganden än
formella rättigheter i juridisk bemärkelse, regleras rätten till vård i Sverige av nationella lagar.
Den viktigaste av dessa är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763), som anger att
landstingen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla sjukvårdstjänster till medborgarna.
Landstingen är 21 till antalet och är den formella huvudman som i Sverige tillhandahåller
sjukvård till de som behöver det. Sjukvården i Sverige finansieras gemensamt via skatten
samt skall styras av behov, vilket innebär att den skall fördelas efter professionella
bedömningar av vem som behöver.14 Eftersom HSL fokuserar på landstingens uppdrag,
snarare än medborgarnas rättigheter, finns det ingen formell rättighetslag i Sverige när det
gäller hälso- och sjukvård.15 Den så kallades patientlagen, som trädde i kraft 2015 talar om
patientens ”rätt” men är i praktiken heller ingen rättighetslag eftersom de rättigheter som
beskrivs inte är utkrävbara i domstol.16 Enligt 3 § i HSL (1982:763) är det landstingens ansvar
att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt alla som är bosatta inom landstinget. De ska i övrigt
också verka för en god hälsa hos hela befolkningen.17 Enligt ett riksdagsbeslut om
prioriteringar i hälso- och sjukvården från 1997, bör följande principer ligga till grund för
prioriteringar inom vården:
”1. Människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga
egenskaper och funktioner i samhället.
2. Behovs-solidaritetsprincipen, resurserna bör fördelas efter behov.
3. Kostnadseffektivitetsprincipen, vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig
relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.18

3.2 EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige
Förutom inhemska lagar och globala normer som mänskliga rättigheter, regleras tillgången till
sjukvård i Sverige även av överenskommelser mellan länder. De viktigaste av dessa är de
överenskommelser som ingått genom EU-samarbetet. Ett central begrepp inom den
13
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europeiska unionen är fri rörlighet, vilket omfattar kapital, tjänster, varor och personer.19 Den
sista, fri rörlighet av personer, påverkar sjukvården eftersom detta ansetts kräva
överenskommelser mellan länderna i det fall man blir sjuk i ett annat EU-land. Som
medborgare i ett EU-land, erhålls rätten att röra sig fritt mellan gränserna och arbeta eller
studera i andra EU-länder, samt rätten att uppehålla sig i ett annat medlemsland i tre månader
utan några ytterligare krav än ett EU-medborgarskap. Detta innebär att även personer utan
anställning eller försörjning kan vistas i andra EU-länder under viss begränsad period. Det
finns möjlighet för så kallade icke-aktiva EU-medborgare att fortsätta vistas i annat EU-land
efter tre månader om de uppfyller ett av villkoren för uppehållsrätt. Exempel på ickeekonomiskt aktiva är pensionärer och studenter, men även så kallade utsatta EU-medborgare
räknas in i denna kategori. Med utsatta EU-medborgare avses EU-medborgare som saknar
medel för försörjning och sjukförsäkring. Villkoren för uppehållsrätt för icke-aktiva EUmedborgare är krav på en heltäckande sjukförsäkring samt tillräcklig medel för att kunna
försörja sig och sina familjemedlemmar. Ett annat sätt att få uppehållsrätt är om din make
eller sambo är en EU-medborgare eller om du är beroende av en familjemedlem/släkting för
försörjning, som är en ekonomiskt aktiv EU-medborgare. 20
I november 2015 fanns uppskattningsvis 4 700 utsatta EU-medborgare varav cirka 70-100 är
barn.21 De flesta utsatta EU-medborgare i Sverige, kommer ifrån Rumänien och Bulgarien
och majoriteten av dem är romer. 22 Romer är en grupp som har varit utsatta och blivit
diskriminerade i nästan alla samhällen de har levt i sedan urminnes tid. Många av de som
söker sig till Sverige är marginaliserade i sina hemländer där de har sämre tillgång till sina
medborgerliga rättigheter, något som är ett resultat av den diskriminering de utsatts för. På
grund av fattigdom och arbetslöshet, söker de sig till Sverige med ett mål att skapa bättre
ekonomiska förutsättningar för sig.23
I Sverige har det under senare år förts en omfattande debatt om utsatta EU-medborgare både
bland civilsamhället och mellan kommuner och landsting. Den främsta diskussionen har
handlat om vilka skyldigheter kommuner och landsting har gentemot denna grupp, i form av
19
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sociala rättigheter. En av de frågor som diskuterats är huruvida utsatta EU-medborgare har
rätt till sjukvård i Sverige och i sådana fall på vilka villkor. Då det inte har funnits några
riktlinjer kring hur man ska hantera sociala rättighetsfrågor som rör gruppen, exempelvis
boende och skolgång för barnen, har det rått en viss förvirring bland offentliga institutioner
kring vilka sociala rättigheter som bör erbjudas utsatta EU-medborgare. Därför tillsattes i
januari 2015 en nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas
tillfälligt i Sverige, juristen Martin Valfridsson, som fick uppdraget att utreda frågan och
komma med förslag på åtgärder som förbättrar samverkan mellan myndigheter och andra
aktörer som möter socialt utsatta EU-medborgare. 24 Utredningen publicerades den 1 februari
2016 och slutsatsen angående hälso- och sjukvård, var att samordnaren delar Socialstyrelsens
uppfattning att vård kan ges i enstaka fall även till utsatta EU-medborgare. Vidare
konstaterades att det vore värdefullt med ökad enhetlighet i landstingens bedömningar.25

3.3 Hälso- och sjukvård i EU-rätten
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 från den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (Samordningsförordningen), finns regler kring
sjukförsäkring inom EU. Samordningsförordningens syfte är att ingen EU-medborgare som
utnyttjar sin fria rörlighet förlorar sina intjänade förmåner, så som sjukvård, utan att alla ska
omfattas av en medlemsstats trygghetssystem. I artikel 4 i Samordningsförordningen fastställs
allas rätt till likabehandling, vilket innebär att alla EU-medborgare har samma rättigheter och
skyldigheter enligt en medlemsstats lagstiftning som medlemsstatens egna medborgare. 26
Under artikel 19 i Samordningdförordningen regleras sjukdomsförmåner för EU-medborgare
som vistas i en annan medlemsstat. Där framgår följande:
1. ”Om inte annat följer av punkt 2 skall en försäkrad person och dennes familjemedlemmar
som vistas i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten ha rätt till de vårdförmåner
som av medicinska skäl blir nödvändiga under vistelsen med beaktande av förmånernas karaktär
och vistelsens förväntade längd. Dessa förmåner skall för den behöriga institutionens räkning
utges av institutionen på vistelseorten i enlighet med den lagstiftning som den tillämpar, som om
de berörda personerna vore försäkrade enligt denna lagstiftning.

2.

Den administrativa kommissionen skall fastställa en förteckning över vårdförmåner som,
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för att de skall kunna utges under en vistelse i en annan medlemsstat, av praktiska skäl förutsätter
en i förväg upprättad överenskommelse mellan den berörda personen och den institution som
tillhandahåller vården.” 27

Sjukdomsförmåner har reglerats på så sätt att vården skall ges till andra EU-medborgare på
samma villkor som förmånerna i respektive lands nationella lagstiftning. Denna reglering har
införlivats med svensk rätt genom 3c § HSL.28 Konsekvenserna av denna bestämmelse är
emellertid att om en individ inte har tillgång till sjukdomsförmåner, alltså är oförsäkrad, i det
EU-land hen är hemmahörande i, kan inte EU-rätten säkerställa att hen erbjuds den hälso- och
sjukvård andra medborgare har rätt till. Man kan konstatera att EU-rätten bygger på
föreställningen att alla EU-medborgare har sjukförsäkring, eller rätt till sjukvård, i sitt eget
hemland.
Det mest kraftfulla instrumentet för att skydda mänskliga rättigheter inom EU är Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, också kallad Europakonventionen.
Alla medlemsstater i Europarådet är bundna av Europakonventionen och i Sverige
införlivades Europakonventionen i svensk lag år 1995. Europakonventionen verkar främst för
att skydda de medborgerliga och politiska rättigheterna, exempelvis rätten till liv och förbud
mot tortyr, rätten till frihet och personlig säkerhet och yttrandefrihet samt förbud mot
diskriminering. Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)
är en oberoende domstol vars syfte är att kunna säkerställa att Europakonventionen efterföljs
av konventionsstaterna. Hit kan enskilda medborgare vända sig när man anser att ens fri- och
rättigheter enligt Europakonventionen blivit kränkta, när individen i fråga uttömt alla
nationella instanser. Europadomstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda
staten.29 Trots det finns ingen uttrycklig rättighet om hälso – och sjukvård i
Europakonventionen. Konsekvensen av detta blir att enskilda i Sverige inte kan vända sig till
Europadomstolen om fallet gäller rätten till hälsa- och sjukvård, om inte andra rättigheter som
är stadgade i Europakonventionen samtidigt har inskränkts.
Sammanfattningsvis framgår det av EU-rättsliga bestämmelser att om en ekonomiskt ickeaktiv EU-medborgare reser till Sverige, behövs en giltig sjukförsäkring i hemlandet för att få
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tillgång till subventionerad sjukvård i Sverige. Eftersom utsatta EU-medborgare är
ekonomiskt icke-aktiva, gäller detta även dem. Trots att EU har uttryckt vikten av att rätten
till hälso- och sjukvård ska erbjudas till alla människor oavsett bakgrund, så finns den rätten
inte stadgad i Europakonventionen. Detta har lett till att vissa sociala rättigheter, exempelvis
rätten till hälsa, är avhängig nationell rätt, något som har ökat risken för diskriminering
mellan värdlandets medborgare och gästande EU-medborgare.

3.4 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
Det sägs finnas mellan 10 000 - 35 000 papperslösa personer i landet, men dessa beräkningar
är generella uppskattningar.30 Med papperslösa menas icke-svenska medborgare som befinner
sig i Sverige utan tillstånd. Innan 2013 hade inte papperslösa eller gömda personer någon
tillgång till hälso- och sjukvård, något som Sverige kritiserades för av bland annat av FN.31
Under många år lades fram motioner i riksdagen av partier från både höger och vänster för att
åtgärda detta,32 innan en utredning i form av en statlig offentlig utredning (SOU 2011:48)
angående vård av papperslösa genomfördes, som sedan resulterade i Lag (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (lagen
om vård av papperslösa).33 Papperslösa är berättigade till vård som inte kan anstå,
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.34
Utredningen, SOU 2011:48, kom fram till att personer som befinner i Sverige tillfälligt med
uppehållsrätt inte omfattas av utredningen. Detta eftersom gruppen anses ha tillgång till
adekvat vård under vistelsen i Sverige i den omfattning det är medicinskt motiverat för att de
ska kunna resa hem och få sitt behov tillgodosett där. Dessutom anses inte den ekonomiska
aspekten, alltså betalningen av vården, bör vara ett hinder då EU-medborgare har en
försäkring i hemlandet.35 Individer som inte är försäkrade i hemlandet har inte tagits i hänsyn
till. Däremot menar utredarna att EU-medborgare (av dem refererade till som EESmedborgare) förlorar sin uppehållsrätt efter tre månader om man inte uppfyller kraven i 2 a
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kap. UtlL36 och således skall betraktas som papperslösa och därmed ska omfattas av lagen37,
något som även har förtydligats på Socialstyrelsens hemsida. Detta innebär alltså att utsatta
EU-medborgare som illegalt vistas i Sverige har rätt till subventionerad sjukvård, på samma
villkor som papperslösa, medan utsatta EU-medborgare som vistas här legalt, det vill säga
inom den gällande tre månaders regeln, inte har det, utan i praktiken måste bekosta vården
helt ur egen ficka.
I den proposition som låg till grund för lagen om vård av papperslösa, proposition
2012/13:109, resonerar man på samma sätt som SOU 2011:48, nämligen att EU-medborgare
har rätt till subventionerad hälsa-och sjukvård genom de lagar och regler som gäller inom EU
och därmed inte behöver tas med i lagen om vård av papperslösa. Man skriver dock att det
”inte är uteslutet” att lagstiftningen kan tillämpas på unionsmedborgare i enstaka fall.38 I
proposition 2012/13:109 om lagen om vård av papperslösa konstateras det också att begreppet
”vård som inte kan anstå” ifrågasätt bland yrkesprofessionella det vill säga läkare och annan
vårdpersonal. Senare uppmanades Socialstyrelsen av regeringen att lämna vägledning och
förtydliganden angående tillämpningen av begreppet i samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och organisationer som företräder yrkesverksam sjukvårdspersonal.39 I
februari 2014 publicerade Socialstyrelsen rapporten ”Vård för papperslösa” på uppdrag av
regeringen. I rapporten drar Socialstyrelsen slutsatsen att begreppet ”vård som inte kan anstå”
inte kan tillämpas i sjukvården och är oförenligt med yrkesetiska regler, som innebär att vård
ges efter behov.40
I Socialstyrelsens rapport har man vidare konstaterat att frågan om EU-medborgare utan
uppehållsrätt eller giltig sjukförsäkring i Sverige inte har berörts i lagen men behöver
utredas.41 Socialstyrelsen menar att landstingen själva kan erbjuda vård ”i större omfattning”
än vad gällande lagar kräver och redogör för hur flera landsting har tagit fram lokala riktlinjer
när det kommer till vilken vård som bör erbjudas asylsökande och papperslösa.42 Under våren
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2015 förtydligade Socialstyrelsen att även EU-medborgare som vistats i Sverige i över tre
månader, och därmed förlorat sin uppehållsrätt, kan omfattas av lagen om vård av
papperslösa.43
Statskontorets släppte i april 2015 en uppföljning, där utredarna ansåg att regeringen bör ge
Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning om hur
lagen ska tolkas kring utsatta EU-medborgare.44

3.5 Sammanfattning av rätten till sjukvård
Sammanfattningsvis så finns det inga lagar eller regler om hälso – och sjukvård på EU-nivå.
På flera håll antyds det i EU att diskriminering inte ska ske, varken mellan en EU-medborgare
och en nationell medborgare. Rätten till vård finns även stadgad i flera av de konventionerna
som Sverige har valt att ratificera internationellt. Trots att Sverige som bäst har upprätthållit
sina internationella åtaganden, kan implementeringen av rätten till vård av papperslösa
förbättras.
Efter en noggrann titt på svensk lagstiftning, kunde det konstateras att utsatta EU-medborgare
som saknar sjukförsäkring i hemlandet inte har rätt till subventionerad sjukvård. Det finns,
som vi sett ovan, ett undantag i lagen om vård av papperslösa där det skrivs att i enskilda fall
kan även EU-medborgare inkluderas av lagen. Då det inte finns en detaljerad förklaring till
vad som menas med enskilda fall, landar frågan i praktiken på landstingsnivå. Det är i Sverige
i dag alltså en fråga för enskilda landsting att avgöra i vilken mån utsatta EU-medborgare
skall ges tillgång till vård utan att behöva betala et osubventionerat belopp.
En viktig källa för denna uppsats är den efterforskning som Dagens Medicin gjorde under
våren 2015. De skickade en enkät till alla 21 landsting och regioner i Sverige, där de frågade
hur respektive landsting eller region hanterar utsatta EU-medborgare som söker vård. De
frågade även om landstinget eller regionen hade en policy för detta samt vad deras skuld låg
på.45 Undersökningen visade att landstingen tolkar lagen olika, där vissa landsting har en
generösare tolkning än andra. Landstinget i Uppsala län meddelade att de har infört en policy
där även utsatta EU-medborgare, mer specifikt romer från Rumänien, omfattas av lagen om
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vård av papperslösa. Flera landsting svarade att om utsatta EU-medborgare saknar EU-kortet,
faktureras den osubventionerade avgiften. Västerbottens läns landsting var dock det enda
landstinget som kunde uppge skulden som landstinget hade från obetalda fakturor från utsatta
EU-medborgare år 2014 och var det landsting av dessa som verkade ha bäst översikt i denna
fråga.46 Detta var anledningen till att jag valde Västerbottens landsting som mitt andra
exempel.

4.0 Teorier om medborgarskap
Som tidigare konstaterat är rätten till sjukvård knuten till medborgarskap. För att få full
tillgång till vård i Sverige krävs det att du är folkbokförd i landet. Även som EU-medborgare
har du möjlighet till att åtnjuta sociala rättigheter här i Sverige, om du kan uppfylla vissa krav.
Frågan mynnar hela tiden ut i frågan om vart människor tillhör. Med detta konstaterat, har jag
valt att använda mig av medborgarskapsteorier som mitt teoretiska ramverk för denna
uppsats.
Idéen om medborgarskap är väldigt gammal, i västvärlden startar tänkandet kring detta ämne i
det antika Grekland med idéer formulerade av bland annat Platon och Aristoteles. Det sociala
kontraktet, idéen om att enskilda individer går ihop och överlåter sin frihet till den suveräne
regenten som har till uppgift att bringa lag och ordning i samhället formulerades av filosofen
Thomas Hobbes och utvecklades senare av både John Locke och Jean-Jacques Rousseau.
Detta tankesätt låg till grund för idén om att den enskildes medlemskap i
samhällsgemenskapen grundar sig i ett kontrakt mellan individen och en stat.
Thomas Humphrey Marshall, definierade begreppet medborgarskap så som vi ser på det idag.
Genom sin essä ”Citizenship and Social Class” analyserade han utvecklingen av
medborgarskapet som en utvecklingslinje av civila, politiska och sociala rättigheter som
respektive fick stå utmärkande för 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Det var han själv som
introducerade begreppet sociala rättigheter, som han ansåg ska tilldelas på utefter
medborgarskapsstatus och inte på grund av klass eller behov. För att kunna garantera att
enskilda medborgare deltar i samhället och har möjlighet till att till fullo utnyttja de civila och
politiska rättigheterna, menade Marshall att det krävs tillgång till sociala rättigheter. Men
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medborgarskap handlar inte bara om rättigheter. Garanteras du av vissa rättigheter, har du
även skyldigheter att engagera dig för samhällets bästa. Exakt vad dessa skyldigheter är
preciseras inte av Marshall, men att betala skatt, genomgå obligatorisk skolgång och arbeta är
några av dem. Det har riktats en rad kritiska invändningar mot Marshalls idéer av olika
forskare. En kritik är att medborgarskapets utveckling inte följer den utvecklingslinje som
Marshall talade om, alltså från civila till politiska och sedan sociala rättigheter. Många menar
att medborgarskapets rättigheter och skyldigheter utvecklas i olika riktningar, ett exempel på
det är hur sociala rättigheter i välfärdsstater kan urholkas i samband av en neoliberal
välfärdspolitiks omorientering. En annan kritik som Marshall har mottagit är att hans syn på
medborgare var som passiv och inte aktiv. Han ansåg att medborgare passivt tar emot
rättigheterna som tilldelas i samband med ett medborgarskap, snarare än att medborgaren
aktivt deltar i processerna där rättigheterna utvecklas och implementeras. Många forskare
hävdar att medborgare har haft en central roll i medborgarskapets utveckling under historiens
gång. Genom långdragna processer, i vilket olika intressegrupper har organiserat sig, krävt
förändring och möjligheten att få utnyttja sina rättigheter, har medborgaren gjort anspråk på
och utvecklat medborgerliga rättigheter som vi ser idag.47Moderna exempel på detta är hur
kvinnor och minoriteter, så som HBTQ-personer och ursprungsbefolkningar, med frågor som
tidigare inte ansett som politiska, lyckats organisera sig och skapat nya medborgerliga
rättigheter. Det sociala kontraktet ändras ständigt, i detta fall är vem som får skriva på
kontraktet och därmed ingå i medlemskapet den viktiga frågan. Marshall fokuserade sitt
tänkande om medborgarskap på klassdimension, där fokusen låg på tillgången till och
fördelningen av de ekonomiska resurserna.
För att kunna komma åt andra dimensioner så som föreställningar om vem medborgaren är
och hur den får tillgång till de rättigheter som tillhandahålls vid ett medborgarskap, talas det
om inkludering och exkludering. Ett medborgarskap handlar om att inkluderas i en
gemenskap och genom att inkludera individer i en gemenskap, blir det ofrånkomligt att
exkludera andra från den gemenskapen. I dagens allt mer globaliserade värld, blir
diskussionen kring inkludering och exkludering vid medborgarskap allt mer eminent. Då
migrationen ökar och gränser blir flytande, blir relationen mellan migration och
medborgarskap en återkommande fråga. Frågor som på vilket sätt migranter ska ha rätt att
beträda territoriet, hur länge de ska få stanna och vilka rättigheter de ska få när de är innanför
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gränserna. Hur man ska hantera de migranterna som vill inkluderas i gemenskapen är en
annan fråga. En omdebatterad fråga är huruvida det krävs en gemensam kulturell värdegrund,
för tillgång till och utnyttjande av medborgerliga rättigheter.
Skapandet av den europeiska gemenskapen utmanar de traditionella idéerna kring
medborgarskap. Numera har individen skyldigheter och rättigheter i egenskap av medborgare
på två instanser, i medlemsstaten och i den europeiska gemenskapen. Trots att den europeiska
gemenskapen till en början handlade om ett samarbete mellan gränserna, finns det en strävan
efter att skapa en ny gemenskap, ett europeiskt folk. Precis som med andra gemenskaper,
utformas även den europeiska genom inkludering och exkludering av andra.
Jag kommer att presentera tre teorier som visar tre olika dialoger kring inkludering och
exkludering i ett medborgarskap. Dessa tre teorier är framtagna av Bloemraad och är följande:
nationellt, transnationellt och kosmopolitiskt medborgarskap.

4.1 Nationellt medborgarskap
Sedan i mitten av 1800-talet har medborgarskapet varit knutet till en nation, i samband med
att den nationalstatliga idévärlden började etableras och slå rot. Föreställningen om en folklig
gemenskap där vissa inkluderades i samhället utifrån en rad kriterier, exempelvis födelseplats
eller blodsband, var utgångspunkten för det nationella medborgarskapet som vi ser på det
idag. Sedan nationalismens början har det talats om två idealtypiska former av nationell
identifikation, jus sanguinis och jus soli. I Sverige tillämpas jus sanguinis, eller blodsrätt, som
betyder att rätten till medborgarskap följer enligt en persons härstamning. Samhörigheten här
återfinns i bland annat språk, religion eller historiskt ursprung. Vid jus soli, eller territorialrätt,
erhåller man medborgarskap automatiskt om man föds i en viss stat. I denna princip räknas
samtliga permanent bosatta individer inom ett bestämt territorium in i gemenskapen, så länge
man underkastar sig det politiska ramverket inom statsterritoriet. Två praktexempel på länder
som organiserat sitt medborgarskap enligt dessa principer är Tyskland, som anses ha etniska
principer (jus sanguinis) och Frankrike, som har civiska principer (jus soli).48
För individer som vill bli en del av en gemenskap men saknar den etniska eller civiska
principen, talas det om naturalisation. Med naturalisation menas att man förvärvar ett
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medborgarskap. Hur naturalisationen sker skiljer sig i respektive land men kraven brukar
involvera krav på att ha levt i landet lagligt under en period, en demonstration av kunskap om
landet samt språkkunskaper. Vid debatter kring naturalisation dyker termer som
grupprättigheter och multikulturalism upp.49 Multikulturalism menar att mångfald bland
medborgare inom samma territorium ger ett värdefullt inslag i den demokratiska
offentligheten. Denna idé värnar även om särskilda grupprättigheter för minoriteter, och
bygger inte endast på individuella rättigheter. Kritiker menar att det inte är grupper som bär
rättigheter utan individer och därför undergräver ett mångkulturellt medborgarskap
uppsättningen av medborgerliga rättigheter. Istället skapar det konflikter i gemenskapen och
skiftar fokusen bort från ekonomiska ojämlikheter. Staters motsättning av ett mångkulturellt
medborgarskap reflekteras i sättet att mottaga nya medborgare. Utvecklingen av olika slags
krav för anpassning exempelvis språkkunskaper, vistelsetid och samhällskunskap, för att
kunna erhålla ett medborgarskap, har skärpts i många länder. I diskussionen om migranter är
det väsentligt att understryka att de ska ses som aktivt handlande subjekt. Deras anspråk på
medborgarskap och på att komma in i en gemenskap som har exkluderad dem, har blivit en
angelägen fråga som många forskare studerar. Endast genom att existera, utmanar migranter
det nationella medborgarskapet.50
Sista området kring frågan om immigranters integration i det nya medlemslandet, talar
Bloemraad om deltagande och assimilation. Deltagande handlar om hur mycket invandrare
deltar i arbetsmarknaden, skolor, skattebetalning samt andra aktiviteter som kan tolkas som en
väsentlig form av deltagande i det lokala samhället och lokala institutionerna. Denna form av
integration är vanligt i europeiska länder. Kritiken mot deltagande är att användning av
ekonomisk framgång, utbildningsnivå eller kulturell acceptans som mätinstrument för
integration kan bli ett mätinstrument för social klass istället, oavsett juridisk status. I
amerikansk sociologi diskuteras integration av invandrare mer i termer av assimilation.
Traditionellt sett har det ansetts nödvändigt att ge upp tidigare språk, identitet och lojaliteter
för att kunna bli amerikan. Denna tanke har på senare år avtagit något och tankar om att även
rasliga hierarkier och ekonomiska möjligheter formar identiteter och integration har
framkommit.51
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4.2 Transnationellt medborgarskap
En transnationell modell angående medborgarskap betonar flerfaldigt medborgarskap inom
det nuvarande systemet med suveräna stater. Till skillnad från de andra två teorierna, får
emigranter mer uppmärksamhet än immigranter. Forskning tyder på att det finns två källor där
press på deterritorialisering av medborgarskap kommer ifrån. Den första källan är migranter,
som genom sina dagliga aktiviteter, så som affärsinvesteringar, politiska relationer och
anknytningar till ursprungslandet, skapar sociala fält som sträcker sig över gränser. Den andra
källan är länder, både avsändare och mottagare av migranter, som genom migranterna kan
främja samarbeten transnationellt. Migranter och staters handlingar bidrar tillsammans till
processen av deterritorialisering av nationer. Ett tydligt exempel på detta är politisk
deltagande över gränser, när migranter främjar sin agenda i mottags- eller avsändarlandet.
Viktigt att påpeka är att förespråkare för transnationalism menar att integration i
mottagarlandet och upprätthållandet av relationer över gränser är kompatibla. Ett problem
med transnationalism enligt forskare som kartlägger det, är att det endast är en liten del av
migranter som kan klassas som transmigranter. Transnationalismen brukar blekna allt efter att
man kommer in i samhället, och försvinner med andra generationen transmigranter. En annan
kritik är att mottagarländer effektivt arbetar med att ändra migranters känsla av tillhörighet.
Dock finns det ingenting som pekar på att tillhörighetskänsla i det nya landet inte kan
sammanfalla med det i avsändarlandet.52
Dubbelt medborgarskap
Flerfaldiga eller dubbelt medborgarskap är något som enligt Bloemraad sammanfaller med
transnationalism. Enligt många forskare är en manifestation av en deterritorialisering av
medborgarskap det faktum att allt fler nationer inte endast tillåter utan till och med
uppmuntrar dubbelt medborgarskap, något som ansågs som bigami för ett sekel sedan. Regler
kring dubbelt medborgarskap skiljer sig mellan stater. Ett exempel på två olika synsätt på
dubbelt medborgarskap är Sverige och Tyskland. I Tyskland, som motstår sig i frågan, menar
man att ett dubbelt medborgarskap kan vara ett hinder för integration. I Sverige ses dubbelt
medborgarskap som en mänsklig rättighetsfråga.53
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Överstatligt medborgarskap
EU:s medborgarskap är något unikt vilket har lett många olika medborgarskapsteorier. Det
finns ingenting som går att jämföra med, samtidigt som innebörden av medborgarskapet
ständigt justeras. För att kunna bli en EU-medborgare, krävs det att du redan har ett
medborgarskap i ett medlemsland. I denna avhandling kommer jag att utgå från Schall och
behandla EU-medborgarskapet som ett överstatligt medborgarskap.
Marshalls tredelade syn på medborgarskap med civila, politiska och sociala rättigheter i fokus
är ett bra ramverk att använda sig av vid titt på hur EU har strukturerat upp medborgarskapet
inom unionen. Civila rättigheter enligt Marshall inkluderar bland annat rätten till att äga fast
egendom och rätten till att arbeta där man vill arbeta. Dessa rättigheter institutionaliserades
genom skapandet av den gemensamma marknaden för att sedan stadgas i Maastrichtfördraget.
De politiska rättigheterna inom EU är diffusa. Rösträtten för alla medborgare är garanterad
enligt Maastrichtfördraget, genom rösträtt för Europaparlamentariker. Dock är
Europaparlamentarikerna främst en förlängning av nationella partier och har nationella frågor
i åtanke. Det finns ännu inga europeiska partier utan alla parlamentariker i Europaparlamentet
är representanter av nationella partier, som har en egen nationell agenda. Det är även viktigt
att påpeka att valdeltagandet i EU-val generellt sätt är låga bland medlemsländerna. Sociala
rättigheter, definierat som rätten till minimal ekonomisk välfärd och säkerhet samt rätten till
att dela det sociala arvet och leva ett liv som en civilperson enligt samhällets standard. Det är
denna rättighet som fallerar mest inom EU. Det finns en del sociala rättigheter som är
stadgade i olika fördrag och konventioner, som nämnt tidigare i uppsatsen. Men alla dessa
rättigheter är i slutändan varje enskild medlemslands ansvar och det finns en stor variation
mellan medlemsländernas välfärd.54
Trots att det europeiska medborgarskapet är präglad av den nationella teorin, med Marshall i
spetsen, är EU-medborgarskapet inte ett nationellt medborgarskap. Istället bygger det
överstatliga medborgarskapet vidare på det transnationella medborgarskapet, där ett
samarbete över gränser skapats. Genom att ge dess medborgare en fri rörlighet inom EU:s
gränser samtidigt som det upprätthållits bestämmelser vars garanterar medborgares rättigheter
inom medlemskapsgränserna, uppmuntrar den europeiska gemenskapen till en
deterritorialisering av medlemsstaternas gränser. Dock gäller detta endast individer som
54

Schall, C. E, s. 125-126

25

erhåller medborgarskap i medlemsländerna, upprätthållningen av EU:s yttre gränser är
fortfarande ytterst aktuellt.

4.3 Kosmopolitiskt medborgarskap
Den sista teorin som tas upp är ett kosmopolitiskt medborgarskap, som menar att rättigheter
bör överskrida territoriella gränser. Inom liberal teori, infaller även liberal nationalism som en
motpol till kosmopolitismen. Den hävdar att individuella rättigheter bäst kan garanteras inom
kontexten av en nationalstat. Efter andra världskriget, noterade Arendt, att rättigheter må vara
oumbärliga och universella men att statslösa saknar skydd.55 I samband med detta samt den
allt mer globaliserade världen, började dessa teorier att uppstå. Globaliseringen som sker i
världen är något som underminerar staters suveränitet och gränser, enligt forskare. 56 Det
finns ett behov av politiska institutioner som ger sociala aktörer likställdhet med globala
ekonomiska aktörer. Dessa institutioner ska grundas i delade universella värden, så som
mänskliga rättigheter samtidigt som de erkänner kulturell partikularism, det vill säga att
moraliska principer inte är generella utan avgörs utifrån den kulturella kontext ur vilken en
specifik handling tar avstamp. Inom det postnationella tankesättet är argument för universella
mänskliga rättigheter prominenta. Den hävdar att diskursen kring mänskliga rättigheter
tvingar stater att utöka rättigheter som tidigare endast varit tillgängliga för medborgare, till
även immigranter och att det är baserat på grunden att vara människa istället för medlemskap
i särskilda politiska enheter. Vidare menar forskare att den moraliska effekten av mänskliga
rättigheter, som har lett till utvecklingen av internationella institutioner så som FN, ICC, etc.,
underminerar nationellbaserade medborgarskap.57 Trots att stater fortfarande är viktiga, så har
de blivit alltmer begränsade av internationella lagar och konventioner något som gör snäva
nationellbaserade medborgarskap alltmer illegitima. Vissa kritiker menar att det är överflödigt
att ha tala om mänskliga rättigheter som något nytt, då detta redan har presenterats i liberala
demokratiska metoder.
Postnationalister menar att vad de ser som söndervittringen av nationellbaserat
medborgarskap är bra, eftersom mänskliga rättigheter ska skydda människor från en
egenmäktig stat. Något man inte har haft i åtanke, enligt Bloemraad, är att ett postnationellt
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medborgarskap kan leda till nedsatta sociala förmåner, då medborgarskap blir omdefinierad
gentemot en global marknad och inte till ett politiskt eller samhälleligt medlemskap. Detta då
stater har en roll i att skydda människor mot det oförutsägbara internationella marknaden. 58
Ännu en viktig problematik kring postnationell medborgarskap, är att det inte framgår hur det
samhälleliga medlemskapet ska bekostas.

4.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket
I detta kapitel presenterade jag tre olika teorier kring medborgarskap; nationell, transnationell
och kosmopolitisk.
Moderna teorier kring medborgarskap grundar sig i Marshalls teori om civila, ekonomiska
och sociala rättigheter. Nationell medborgarskapsteori fokuserar på medborgarskap inom
territoriella gränser. Det finns två idealtypiska former av nationell identifikation som formar
medborgarskap i en stat, jus sanguinis och jus soli varav i Sverige tillämpas den första. För
individer som vill förvärva medborgarskap men saknar nationell identifikation, talas det om
naturalisation. Hur det sker skiljer sig åt mellan stater. Teorierna om transnationalism, dit
dubbelt och överstatligt medborgarskap hör till, utökar individers förmåga att både tillhöra
samt medverka i flera territoriellbaserade politiska enheter tillskillnad från nationellt
medborgarskap som främjar ett medborgarskap. Kosmopolitiskt medborgarskap främjar ett
världsmedborgarskap där etablerade internationell institutioner ser till att universella
värdegrunder följs. Förespråkare menar att globaliseringen pekar mot att nationellbaserade
samhällen redan börjat söndervittra.
Under mina fallstudier som presenteras nedan, kommer dessa tre idealtyper av medborgarskap
inspirera min empiriska analys. Inför intervjuerna utformades frågor med avsikt att framhäva
respondenternas synsätt kring frågor om medborgarskap. Under analysen av intervjuerna
använder jag idealtyperna som presenterats, för att undersöka om de förklarar hur
respondenterna har resonerat kring frågan om tillgång till sjukvård för individer som saknar
ett svenskt medborgarskap, i detta fall utsatta EU-medborgare.
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5.0 Fallstude 1; Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Uppsala Län är till folkmängden Sveriges femte största landsting och sedan
valet 2014, styrs landstinget av en koalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet. Som nämnt tidigare i avhandlingen är Uppsala Universitet beläget i landstinget,
något som påverkar landstinget i form av en större urbanisering samt en högre akademisk
sysselsättning bland invånarna.
Uppsala Kommun, har arbetat mycket med frågan om utsatta EU-medborgare. Man har
upprättat samarbeten med Livets Ord och Uppsala Stadsmission, som arbetar med att hjälpa
gruppen. I samarbete med kommunen har Livets Ord öppnat ett natthärbärge medan
Stadsmissionen har ett dagcenter, Crossroads, en mötesplats som erbjuder hjälp med
basbehov som dusch, tvätt, kläder, frukost och andra praktiska saker.59 Uppsala Stadsmission
uppskattar att det finns mellan 100-300 utsatta EU-medborgare i landstinget, där majoriteten
befinner sig i Uppsala stad. Ett tiotal barn uppskattas befinna sig bland antalet.60
Respondenterna i denna fallstudie, som presenterades i metoden, är tjänstemännen Palm och
Houdet, landstingsråd Ranch samt föreståndaren för Crossroads, Merdan.

5.1 Landstinget i Uppsala Läns policy
Mina första frågor handlade om att kartlägga vad som gäller i landstinget med avseende på
utsatta EU-medborgares tillgång till vård. Det stod tidigt klart att det rådde skilda meningar
kring denna fråga. Tjänstemannen Palm menade att den information som framkom i Dagens
Medicin inte gällde, och att han hade talat med tjänstemannen Houdet om detta, där Houdet
hade backat i uttalandet. Under intervjuns gång framförde Palm att det är varje individs
ansvar att se till att man är försäkrad innan man lämnar sitt hemland. Hans uppfattning är att
man inte kan neka någon vård vid akuta fall, så som det är reglerat i HSL men när det
kommer till betalning skall individer som inte är försäkrade, vara fullbetalande. Vid frågan
om att LUL tidigare meddelat att utsatta EU-medborgare har samma rätt till vård som
papperslösa, svarade Palm att det är fel. Samtidigt påpekade han att ansvarsområdet kring
tillståndslösa ligger hos någon annan. Han menade även att enstaka utsatta EU-medborgare
kan inkluderas i lagen om vård av papperslösa, men att det då gäller individer som inte är
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folkbokförda någonstans eller som reser omkring och inte är fast bosatta i något land.
”Men det måste utredas och det är inget generellt att bara för att du är EU-migrant så ska du behandlas
som papperslös. Och papperslösa är ett kapitel för sig, det är ingen som vet vem som är papperslösa.
Det är en sådan lag där ingen vet hur den ska definieras.” 61

Under de andra intervjuerna såg svaren annorlunda ut. Houdet som arbetar som
asylsamordnare, där gruppen papperslösa faller in, stod fast vid de uttalandena han gjort i
Dagens Medicin. Han tyckte att det var beklagligt att Palm uttryckt sig på det viset, då han
inte har med verksamheten att göra. Policyn som gäller i LUL, menade Houdet, är det som
framkommer i lagen vilket är att som EU-medborgare har du rätt till vård så som reglerat i
(EG) nr 883/2004 samt 3c § HSL, på premissen att du är sjukförsäkrad i ditt hemland och kan
uppvisa ett europeiskt sjukförsäkringskort. Om du är sjukförsäkrad i hemlandet men inte kan
uppvisa ett kort, blir du självbetalande men har möjlighet att få återbetalning i hemlandet.
Fram till denna punkt var alla tre landstingsrespondenter överens. Houdet går dock vidare
med att förklara att i proposition 2012/13:109, finns det ett stycke som säger att det inte kan
uteslutas att i enstaka fall klassa en EU-medborgare som papperslös. Detta menar han kan
tolkas som att rumänska romer ska ses som de enstaka fall där EU-medborgare klassas som
papperslös och därmed omfattas av lagen, det bekräftades också av landstingsråd Ranch.
Merdan uppgav att de utsatta EU-medborgare Crossroads hjälper, tar sig till
husläkarmottagningen för hemlösa när de behöver grundläggande vård vilket har fungerat bra.
Verksamheten var inte medveten om den policy Houdet beskrev. Jag uppgav det för Houdet
som svarade han att det var olyckligt att informationen inte nått ut till Crossroads och att jag
var välkommen att dela den med dem.
Det kan konstateras att det förbluffande nog råder olika uppfattningar om LUL:s policy bland
respondenterna.

5.2 Beslutsprocess i LUL
Frågan om tillgång till subventionerad vård för utsatta EU-medborgare har inte varit något
som har diskuterats särskilt mycket i LUL, uppgav alla tre landstingsrespondenter vid frågan
om hur beslutsprocessen såg ut. Beslutet om att ge papperslösa rätt till sjukvård togs redan
2009 då LUL styrdes av Alliansen, därför upplever Ranch att det är utbrett över
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blockgränserna.62 När lagen om vård av papperslösa implementerades 2013, var det inga
konstigheter i landstinget berättade Ranch.
Beslutet om att även inkludera rumänska romer i lagen om vård av papperslösa var inget
politiskt beslut, utan något som arbetades fram av Houdet. Vid frågan om hur beslutet togs,
berättade Houdet att efter att ha läst propositionen av lagen, reagerade han på den meningen
som uppgav att utsatta EU-medborgare i enskilda fall inte kan uteslutas. Sedan uppkom ett
antal fall av förlossningar av rumänska romer i landstinget, där sjukhuset tog kontakt med
Houdet för rådgivning om hur de skulle hantera faktureringen av EU-medborgare utan
sjukförsäkringskort. Houdet införskaffade sig information kring problemet, där det visade sig
att regler kring sjukförsäkring i Rumänien skiljer sig från Sverige och att det inte är enkelt att
få en sjukförsäkring som Rom i landet. Minoriteten diskrimineras överhuvudlag i Rumänien
samtidigt som det förkommer korruption i sjukvården uppger Houdet.
” …då började jag fundera, kan det vara det här som lagstiftarna menade, som de egentligen har
uttryckt på det här väldigt otydliga sättet. För jag kan konstatera att det finns inget land i Europa där
det är nationaliteten i sig som skulle kunna vara det här undantaget. Jag har tittat på
Försäkringskassans hemsida osv. Det torde inte vara någon religion, och då började jag fundera att kan
det vara så att en tanke man har haft är en etnisk grupp, en minoritet, någonting sådant som de facto,
hur mycket än vi vill säga att alla är lika i Europa, vi har sådana situationer. Och då började jag spåna i
den linjen att det kanske är det här det handlar om. Då är ju frågan, vad är enstaka fall? Är det en
rumänska romskt kvinna/man, eller är det en grupp?” 63
•

Under samma period, februari 2014, kom Socialstyrelsens uppföljning av lagen ut där man
lyfte frågan om EU-medborgare och formuleringen i propositionen som Houdet hade funderat
kring. Detta gjorde man utan att det ingick i arbetsbeskrivningen, samtidigt som rapporten
nämnde att behovet av ett klargörande av läget är stort. I och med detta kontaktade Houdet sin
överordnad för att diskutera möjligheten att inkludera denna grupp i lagen. Istället för att
skriva ut fakturor på osubventionerade belopp när man vet att individerna inte klarar av att
betala och fakturan avskrivs, kan man tolka lagen utefter propositionen då förarbetena är
viktiga i lagtolkning menar Houdet. Då det finns en medvetenhet om att det är svårt för
rumänska romer att få ett sjukförsäkringskort medan andra utsatta grupper som exempelvis
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bulgariska romer kunde uppvisa sjukförsäkringskort, ansågs att denna grupp enligt
propositionen var ett enskilt fall och därmed kan inkluderas i lagen om vård av papperslösa.
Efter en överläggning mellan Houdet, hans överordnad och chefjuristen i LUL, togs beslutet
om att rumänska romer ska omfattas av lagen om vård av papperslösa. Problemet som uppstår
är hur man bedömer vem som är en rumänsk rom, där Houdet uppger att det är samma
problematik som med papperslösa och att man får tro på det som uppges av individen som
söker vård.
Frågor om vård av EU-medborgare ansvarar Palm för, men sedan 2013/14 har Houdet tagit
över administrationen av papperslösa som söker vård. Houdet har sedan dess gjort tolkningen
att rumänska romer faller inom gruppen papperslösa som nämnt ovan och därmed är han
ansvarig över den gruppen. I Palms direktiv för rätt till vård för bosatta inom EU, fordras
alltid intyg om dennes rätt för att få subventionerad vård i landstinget, dock faller rumänska
romer utanför dessa direktiv då Houdet har beslutat att gruppen anses omfattas av lagen om
vård av papperslösa.

5.3 Grunderna för överväganden i landstinget
För att kunna komma underfund med hur respektive respondent tänker kring
medborgarskapsteorier, utformades frågor som rör det ämnet:
Har du själv (eller ditt parti) några funderingar kring var ansvaret för utsatta EUmedborgare vård bör ligga? Är detta en fråga för Sverige eller EU eller deras hemland? Hur
bör man tänka kring sociala rättigheter för individer som rör sig över gränser på det här
sättet?
Dessa frågor snuddar alla tre teorier som jag behandlat i tidigare kapitel; nationell,
transnationell och kosmopolitisk medborgarskap. Den sista frågan öppnar upp för en större
filosofisk diskussion som tillåter respondenterna resonera på ett mer allmänt plan samtidigt
som de första frågorna utformar en ram, var respondenterna resonerar kring. Detta genom att
avgränsa frågan till ansvar för utsatta EU-medborgares rätt till vård och därefter ge alternativ
som faller in i de tre idealtyperna.
Med hjälp av mitt teoretiska ramverk, stod det klart att Palm reflekterade kring den här frågan
ur en nationell medborgarskapssyn. Under intervjun nämndes det ett flertal gånger att utsatta
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EU-medborgare ska vända sig till hemlandet för assistans. Individens ansvar var också en
viktig punkt som nämndes, det är individens ansvar att se till att de är försäkrade innan de
lämnar sitt land. Även svenskar som är utförsäkrade eller inte är folkbokförda har ett ansvar,
det gäller inte endast personer som inte är medborgare i Sverige.64
Individansvaret tog även Ranch upp, dock tillade hon att det även fanns ett ansvar för varje
stat att se till att befolkningen finns inom trygghetssystemet. Problemet finns på två nivåer,
anser Ranch. När en stat inte uppfyller de mänskliga rättigheterna skapas en ohållbar situation
för dess medborgare, som kan välja att söka sig till andra länder. Därför ska det skapas press
på hemländerna att fullfölja de konventioner och lagar de ratificerat, så att alla medborgare
kan leva under mer hållbara konditioner. Dock ska mottagarländerna erbjuda det
grundläggande så som tak över huvudet, mat och en möjlighet att resa hem på samma sätt
som det erbjuds en svensk medborgare som kommer från en annan kommun eller ett annat
landsting, säger Ranch.
”Sen är det ett systemfel som, för hos alla andra funkar det ju. Om jag är i något annat EU-land och
har ett kort så får ju jag vård och så löser man det. Felet är ju att den här gruppen är ju diskriminerade
och fattiga och inte har den rätten. Så i slutändan är ansvaret på deras hemländer, att de måste se till att
man följer mänskliga rättigheter och att man inte diskriminerar.”
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Utifrån de teoretiska idealtyperna som presenterades tidigare i denna uppsats, går det att
konstatera att även Ranch har en nationell medborgarskapssyn. Resonemangen kring sociala
rättigheter handlar om att man ska försöka ha det likställt i alla landsting och EU-länder. Om
det inte är likställt, uppstår situationer där individer vill ta del av de bästa sociala förmånerna
och om man tillåter individer att ta del av dem oavsett var man har sitt medborgarskap så går
det ut på de som betalar skatt i landstinget. Ranch går vidare med att konstatera att rätten till
mänskligheten alltid ska följas, är någon i akut behov av vård ska vårdbehovet gå före den
ekonomiska delen precis som det är stadgat i 2 § HSL (1997) men det är landet individen är
medborgare i är som är högst ansvarig.
Houdet ansåg att frågan var privat och att han som tjänsteman tycker att man ska följa de
regler som har upprätthållits av EU då vi har valt att vara med i gemenskapen. Detta så länge
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frågorna som påverkar den fria rörligheten harmoniseras och likställs.
”Det ekonomiska systemet är ju en fråga om vidare fakturering och det är utifrån att vi har olika nivåer
och det är väl okej. Det är ju så det fungerar just nu och det har jag inga synpunkter på, men om det
skulle vara så att alla skulle flytta till det landet som har bäst av någonting då skulle man få problem.
Då skulle man kunna få social dumping osv. som man pratar mycket om inom EU-rätten, att det skulle
kunna vara ett incitament för ett land att totalt såga sina sociala välfärdssystem om man vill bli av med
problemet om någon annan tog över det” 66

Denna tankegång pekar mycket på den transnationella medborgarskapsteorin, där man har
överenskommelser över gränser med olika förmåner för individer som har knytningar i både
mottagar- och avsändarlandet samtidigt som man behåller sina territoriella gränser.

5.4 Sammanfattning av landstinget i Uppsala län
Denna fråga har diskuterats bland de ansvariga inom detta område och det råder skilda
meningar även inom landstinget. Dock har diskussionen inte varit stor på politisk nivå utan
det har varit en fråga som tjänstemän har fått hantera när sjukvårdspersonal har träffat på
utsatta EU-medborgare och undrat hur det ska hanteras. Palm, som är ansvarig för vården av
utländska patienter (exklusive asylsökande och tillståndslösa), menar att SKL:s riktlinjer ska
följas och att alla EU-medborgare som saknar ett giltigt sjukförsäkringskort är självbetalande.
Houdet, som är ansvarig för asylfrågor och tillståndslösa har tolkat en paragraf i proposition
2012/13:109 som inte utesluter att EU-medborgare i enskilda fall kan komma att omfattas av
lagen, tillsammans med sin överordnad och en chefjurist i landstinget. Deras tolkning är att
med enskilda fall kan det även menas grupper, inte bara individer, och den gruppen som har
visats sig vara utan sjukförsäkring i LUL är rumänska romer. Därför ska de beaktas som ett
enskilt fall och omfattas av lagen. Denna tolkning var det även Ranch uppgav. Lagen om vård
av papperslösa har därmed inte utökats, inte heller har policyn kring hanteringen av vård för
utsatta EU-medborgare ändrats utan det har gjorts en lagtolkning som visat sig kunna
inkludera en utsatt grupp, i detta fall romer från Rumänien.

66

Houdet, P

33

6.0 Fallstude 2; Västerbottens läns landsting
Folkmängdsmässigt är Västerbotten det 14:e största landstinget i Sverige medan areamässigt
är landstinget det andra största. Västerbotten, likt landstinget i Uppsala, styrs av en koalition
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Landstinget har, som tidigare
nämnt, en låg befolkningstäthet vilket i samband med den stora arean leder till mycket
glesbygd. Precis som Uppsala finns ett universitet, något som kanske inte påverkar landstinget
i samma utsträckning som i Uppsala då universitetet är mindre men fortfarande har det en
påverkan på sysselsättningen bland invånarna i kommunen.
I Västerbotten har det inte funnit verksamheter som hjälper utsatta EU-medborgare, sponsrade
av landstinget eller kommunerna tidigare. Men i oktober 2015 meddelades att Umeå kommun
i samarbete med kommunförbundet Västernorrland ska starta ett projekt som syftar till att
skapa bättre framtida förutsättningar för utsatta EU-medborgare i Umeå, Örnsköldsvik och
Sundsvall kommun. Projektet är en del av EU-programmet FEAD, en fond som är en del av
Europa 2020- strategin i syfte att minska fattigdom och social utslagning mellan 2014-2020.67
Under tiden jag befann mig i Västerbotten intervjuade jag även en frivillig inom Svenska
Kyrkan som arbetat med utsatta EU-medborgare som berättade att Umeå kommun har hjälpt
finansiera ett 60-tal sovplatser fram till april, något som bekräftades av en av tjänstemännen
som intervjuades. Enligt Svenska Kyrkan finns det runt 130 utsatta EU-medborgare i Umeå
kommun och ett tiotal i andra kommuner inom landstinget, av dessa är ett tiotal barn.
Västerbottens landsting har valt att hålla en mer restriktiv linje angående subventionerad vård
för utsatta EU-medborgare. Det är inte endast angående vård landstinget med tillhörande
kommuner har varit strikt utan även andra sociala förmåner för utsatta EU-medborgare. Under
ett sammanträde i förbundsfullmäktige, föreslogs i en motion att Region Västerbotten, som
har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens landsting, tar fram och antar en
handlingsplan rörande utsatta EU-medborgare. Planen skulle fokusera på fyra insatsområden,
där erfarenhetsutbyte angående socialt arbete var ett utav dem. Svaret där blev att Region
Västerbotten inväntar den nationella samordnarens rapport, för att kunna följa de nationella
direktiven och rekommendationerna som kommer att presenteras i början av 2016. Motionen
avslogs därmed.68 Under samma period, föreslogs det av landstingsstyrelsen att
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landstingsfullmäktige beslutar att asylsökande och papperslösa ska få ”Vård på lika villkor”.69
Beslutet antogs och idag har asylsökande och papperslösa över 18 år rätt till hälso- och
sjukvård samt tandvård på samma villkor som svenska medborgare. 70

6.1 Västerbottens läns landstings policy
Intervjuerna i VLL utfördes i samma form som Fallstudie 1, där de flesta frågor var likadana
men anpassade för respektive landsting. Som nämnt tidigare har VLL beslutat att utöka
asylsökande samt papperslösas rätt till vård till vård på lika villkor. Då detta beslut rör lagen
om vård av papperslösa som är viktig i denna avhandling, frågar jag även om detta beslut.
I denna fallstudie är respondenterna, som presenterades i metodavsnittet, tjänstemännen
Ahnqvist och Björklund, landstingspolitiker Olofsson och Lundström samt en frivillig i
Svenska Kyrkan.
Jag började med att fråga respondenterna om det finns en klar policy kring utsatta EUmedborgares tillgång till vård. Samtliga respondenter uppgav att man följer de lagar och
riktlinjer som finns tillgängligt, alltså om en utsatt EU-medborgare söker vård, måste ett
europeiskt sjukförsäkringskort uppvisas. Misslyckas individen med att uppvisa ett sådant kort
anses man vara turist och det skrivs ut en faktura på ett osubventionerat belopp.
”…de har rätt till akutvård och liknande och de är fullbetalande. Sen så är då i förlängningen hur hårt
man eftersöker den betalningen och det lägger vi väl inte mycket resursen på.” 71

Alla fyra respondenter var överens om att VLL följer den svenska lagen samt SKL:s
rekommendationer, som menar att om EU-medborgaren saknar giltig sjukförsäkring kan
landstinget begära individen att betala hela kostnaden för den vård som ges. Olofsson, som är
ordförande i landstingsstyrelsen, nämnde att i landstinget arbetas det fram riktlinjer för arbete
med förebyggande vård med denna grupp. Mer specifik information fick jag inte, utan det är
något direktören arbetar med att ta fram.
Anledningen till att jag valde VLL som en av mina två fallstudier var på grund av att de var
det enda landstinget som uppgav att de fakturerar utsatta EU-medborgare på hela beloppet
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samtidigt som de kunde uppvisa belopp på hur mycket obetalda fakturor som landstinget hade
2014.72 Under intervjuernas gång framgår det att trots att man väljer att strikt följa lagarna
som finns, har man en förutfattad mening om att de fakturorna som skrivs inte kommer att
betalas. Obetalda fakturor från personer från utlandet avskrivs, oavsett vart individen kommer
ifrån uppger Björklund. Respondenten från Svenska Kyrkan berättade att de följt med utsatta
EU-medborgare till vårdcentraler ett par gånger. Mottagandet på vårdcentraler har varierat,
ibland skrivs utsatta EU-medborgare in som papperslösa men ibland får de en räkning.
Det finns inte många utsatta EU-medborgare som befinner sig i VLL, något som avspeglar sig
i respondenternas förhållningssätt. Trycket på vården har inte varit stor vilket har lett till att
denna fråga inte diskuterats mycket av respondenterna eller deras kollegor. Konsekvensen av
detta blir att vid varje tillfälle görs en avvägning av antingen vårdpersonalen där utsatta EUmedborgare väljer att söka vård eller en tjänsteman som får handlägga ärendet.
”om man inte har pengar så säger vi att då ”fakturerar” vi och det innebär att vi skickar, eller jag vet
inte ens om fakturan kommer iväg. Men det är ett sätt att förhålla sig till det här, att ja då följer vi de
riktlinjer som finns, vi fakturerar, vi vet att vi antagligen inte, eller vi får inte betalt. (…) I praktiken
vet jag inte hur det går till. Om man bryr sig om den här hela administrativa processen, för det är ju
jobbigt också. Vi har ju regler och regelverk och sen så har vi personer som sitter i vardagen bakom en
disk och har jättemycket att göra och hur man då hanterar det praktiskt kan jag inte säga.” 73

6.2 Beslutsprocess i VLL
Frågan om hur beslutprocessen kring policyn såg ut var inte applicerbart på VLL, då det
konstaterades att landstinget strikt följer de lagar och riktlinjer som finns. Frågan om
asylsökande och papperslösas rättigheter finns det ett större politiskt tryck på. Detta var
anledningen till att beslutet om att ge asylsökande och papperslösa vård på lika villkor, något
som rör denna avhandling då det handlar om lagen om vård av papperslösa.
Vänsterpartiet hade under en längre tid strävat för att det beslutet skulle tas och under 2015
gavs Björklund tillsammans med några kollegor uppgiften att undersöka beslutet lagen om
vård av papperslösa och begreppet vård som inte kan anstå. Då även Socialstyrelsen efter en
utredning inte kunde definiera begreppet utan menar att det blir var enskild vårdgivares
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tolkning som avgör om vården kan anstå, valde VLL att införa vård på lika villkor. Detta för
att göra det enklare för vårdpersonal att skriva in asylsökande och papperslösa, utan att
behöva göra en tolkning om tillståndet kan anstå. I praktiken har inte papperslösa rätt till
samma vård som en svensk medborgare, då de oftast saknar adress och deras vistelse är inte
permanent. Beslutet blir då mer principiellt, för att se till att alla papperslösa får den vård de
söker för utan att vårdpersonalen ska behöva ta ställning om tillståndet kan anstå eller ej.
”Jag tror att det är mer principiellt. Just med papperslösa, det går ju inte. I praktiken så går det inte att
kalla på någon som inte har en adress. Det går inte att planera en vård eller göra en långsiktig
planering utan det får bli det som är, det man kan lösa just nu ändå. Jag tror ändå att det är en
betydelse att vi har sagt det ändå, eftersom det har förekommit att man har sagt att ”Nej, vi ger inte
vård, det där kan anstå”. Då har vi frågat, ”Skulle du ha tagit emot om det var en svensk?” ”Ja det
skulle jag ha gjort.” ”Ja men då gör vi att det blir lika”.” 74

Beslutet togs i landstingsstyrelsen som enhälligt tog beslutet, utan några invändningar. I
landstingsstyrelsen sitter alla partier som även sitter i riksdagen, förutom
Sverigedemokraterna.

6.3 Grunderna för överväganden i landstinget
Precis som med föregående fallstudie, ställs frågan angående ansvar kring utsatta EUmedborgares tillgång till vård samt hur sociala rättigheter bör regleras för att kunna analysera
hur respondenterna reflekterar kring medborgarskapsteorierna.
Har du själv (eller ditt parti) några funderingar kring var ansvaret för utsatta EUmedborgare vård bör ligga? Är detta en fråga för Sverige eller EU eller deras hemland? Hur
bör man tänka kring sociala rättigheter för individer som rör sig över gränser på det här
sättet?
Ahnqvist hade inga synpunkter på frågan som tjänsteman utan att man använder sig av SKL
och regeringen som stöd för att kunna förhålla sig till denna relativt nya grupp, för att kunna
det hantera likvärdigt och inte ha olika system över landet. Samtidigt kom det fram under
intervjuns gång att för att landsting inte ska behövas ställa emot varandra i frågan, önskas
större stöd från SKL med tydligare riktlinjer samt med att föra frågan till riksdagen och
regeringen.
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”…det är ju en utrikespolitisk fråga alltså hur ska vi förhålla oss inom unionen och det är svårt för ett
landsting eller en kommun med de kommunala kompetenserna att få tycka något om det. Eller vi får
inte tycka något om det.”75

Björklund ansåg att frågan bör lösas på EU-nivå då frågan har uppstått ur en EUöverenskommelse. Dock är det en långsam process att lösa detta på EU-nivå, vilket har lett till
att både på nationell nivå och på kommunnivå har det etablerats kontakter i länder där många
utsatta EU-medborgare härstammar från. Ett exempel är Umeå kommun där man efter en resa
till Rumänien har beslutat om att ge anslag till Svenska Kyrkan för att upprätthålla ett
härbärge, när man tidigare varit väldigt restriktiv i frågan. Enligt mina teoretiska ramverk
visade Björklund ett överstatligt synsätt, då hon ansåg att frågan bör lösas på EU-nivå.
Exemplet med Umeå kommun, som hon tog upp, visar på ett mer traditionellt transnationell
synsätt från kommunens sida.
Enligt Olofsson är frågan kring ansvaret för utsatta EU-medborgares tillgång till vård i
Sverige komplex, då frågan rör kommunal, landstings- och nationell nivå. Angående sociala
rättigheter, ska det finnas ett system som bygger på människors behov och det ska vara
allvaret i behovet som ska styra vad för vård som ska ges. Hans reflektioner påvisade ett
nationellt medborgarskapssynsätt.
”samtidigt är det ju så att vi kan inte hamna i en situation där man avbryter en massa saker om man
ska åka tillbaka, det finns såna avvägningar som tyvärr måste göras också och då kanske man måste få
vården i sitt hemland för att det ska vara meningsfullt.” 76

Då det skapats en gemenskap inom EU är det rimligt att även dessa frågor ska hanteras på
EU-nivå anser Lundström, för att ha likvärdiga villkor i alla medlemsländer.
”Om vi ska ha ett EU så tycker jag att de ska ha en större roll, för annars blir det väldigt konstigt om vi
ska ha olika regler i varje land. Om vi ska ha den här fria rörligheten och att man ska kunna åka
emellan (…) Så jag tycker faktiskt att det är en EU-fråga.” 77

Enligt Lundström är problemet med denna grupp att de inte är här för att stanna permanent.
En anledning till att frågan om deras vård inte har diskuterats är att gruppen är här tillfälligt
och kommer så småningom att åka tillbaka till sitt hemland där problemen kan lösas. EU ska
arbeta mer konkret för att få igång sysselsättning i de länder många utsatta EU-medborgare
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kommer ifrån, då dessa länder behöver ett större stöd från grunden, anser Lundström. Detta
synsätt avspeglar en överstatlig medborgarskapsteori, med EU som en övernationell
institution som bestämmer.
Grundtanken bakom vård på lika villkor är att ingen ska bli nekad vård, samtliga respondenter
uttryckte vid någon tidpunkt under intervjun att individer inte ska ställas mot varandra vid
rättighetsfrågor. Tillskillnad från LUL, nämnde ingen problematiken kring det skattebaserade
systemet, som leder till att skattebetalare i landstinget står för kostnaden utan det problem
som belystes kring frågan om vård handlade om boende. Finns inte en fast adress och
individen inte är permanent bosatt i landstinget, blir det svårt att ge en bra och kontinuerlig
vård. Tillgång till vård har i detta fall inte att göra med medborgarskapsstatus men det handlar
fortfarande om vart individen befinner sig territoriellt, något som speglar en grundtanke kring
ett nationellt medborgarskap.

6.4 Sammanfattning av Västerbottens läns landsting
Det framkom tydligt under mina intervjuer att frågan om utsatta EU-medborgares rätt till
sjukvård inte har diskuterats mycket inom landstinget, varken på tjänstemannanivå eller bland
politikerna i landstinget. Samtliga respondenter ansåg att frågan har överskuggats av den höga
migration som pågått sedan i slutet av sommaren 2015, där VLL har tagit emot många
flyktingar. Landstinget har valt att strikt följa de lagar och riktlinjer som utfärdats, vilket
betyder att utsatta EU-medborgare är självbetalande när de söker sjukvård om de inte kan
uppvisa ett sjukförsäkringskort. Samtidigt uppgav tjänstemännen vid intervjuerna att
fakturorna för sjukvårdsbesök i många fall avskrivs och hanteras som en kundförlust.
Som nämnt ovan, har flyktingfrågan varit stor i landstinget och som resultat av detta beslutade
landstingsstyrelsen att utöka den lagstadgade rätten till vård för asylsökande och papperslösa
från vård som inte kan anstå till vård på lika villkor. Detta för att förenkla för vårdpersonal att
tillämpa vårdetiska principer.
Två av respondenterna, Ahnqvist och Olofsson, var vaga kring frågan om var utsatta EUmedborgare rättighet till vård bör regleras. Under intervjuernas gång framgick det att
Ahnqvist ansåg att frågan en utrikespolitisk fråga och därmed inte landstingets ansvar att ta
beslut om, medan Olofsson värnar om det kommunala självstyret och ansåg att frågan ska
lösas i var enskild landsting. Björklund och Lundström ansåg att det bör regleras tydligare på
EU-nivå.
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Landstinget har antagit ett principiellt beslut kring vård för asylsökande och papperslösa
samtidigt som man valt att följa de bestämmelser som finns kring vården för utsatta EUmedborgare då det är något som bör regleras på högre instans enligt tre av respondenterna.
Detta kan förklara varför landstinget varit motvilliga att agera i frågan, de önskar tydligare
bestämmelser från högre instanser, så som regeringen eller EU.

7.0 Slutsats
I denna avhandling framgår det att de riktlinjer som finns kring utsatta EU-medborgares rätt
till hälso- och sjukvård i Sverige behöver förtydligas. Detta har konstaterats av
Socialstyrelsen 2014, Statskontoret 2015 och mest nyligen i SOU 2016:6.
I LUL råder det olika uppfattningar mellan två olika tjänstemän, kring hur rättigheterna till
vård för utsatta EU-medborgare ska tolkas. Tjänstemannen som är ansvarig för vård av
utländska patienter, Palm, uppger att landstinget endast erbjuder akut sjukvård till EUmedborgare som saknar sjukförsäkringskort samtidigt som de faktureras till ett
osubventionerat pris, samtidigt som han under intervjun resonerade kring frågan ur en
nationell medborgarskapssyn. Houdet, tjänstemannen som ansvarar för asylsökande och
papperslösa, har tolkat lagen om vård av papperslösa annorlunda och gett direktiv om att även
gruppen rumänska romer omfattas av lagen. VLL har inte gjort några egna tolkningar utan
följer lagen om vård av papperslösa samt de rekommendationer och riktlinjer Socialstyrelsen
och SKL släppt. Flera av respondenterna uppger att de gärna ser ett förtydligande kring hur
man ska hantera utsatta EU-medborgare men anser att det bör ske på en högre instans, något
som pekar på en transnationell medborgarskapssyn. Det står klart att utsatta EU-medborgare
inte erbjuds vård på olika villkor i de två landstingen jag har undersökt utan båda landstingen
följer de lagar och riktlinjer som finns i landet, där EU-medborgare som saknar ett giltigt
sjukförsäkringskort endast erbjuds akut sjukvård och är fullbetalande. Dock har LUL, på
tjänstemannen Houdets initiativ, gjort ett undantag där en specifik grupp anses vara ett enskilt
fall av EU-medborgare som kan omfattas av lagen. Detta betyder att utsatta EU-medborgare
som saknar sjukförsäkring och inte är rom från Rumänien, inte omfattas av lagen om vård av
papperslösa utan faktureras på ett osubventionerat belopp i LUL precis som i VLL.
Frågan har inte varit en politisk fråga i något av landstingen utan har hanterats på
tjänstemannanivå i LUL medan i VLL följs reglerna trots att respondenterna uppgav att det är
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vedertaget att majoriteten av fakturorna från utsatta EU-medborgare som söker vård i
landstinget makuleras. Trots dessa avskrivningar, som leder till en ekonomisk förlust i VLL,
har landstinget valt att inte göra egna tolkningar eller utökningar av lagen då majoriteten av
respondenterna anser att frågan bör lösas på en högre instans.
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Respondent

Yrke

Datum

Stad

Jasmina Merdan
Lars Palm
Pierre Houdet
Malena Ranch
Karin Ahnqvist
Helen Björklund
Anonym
Peter Olofsson
Karin Lundström

Föreståndare för Crossroads, Uppsala Stadsmission
Tjänsteman på landstinget i Uppsala län
Tjänsteman på landstinget i Uppsala län
Landstingsråd i lanstinget i Uppsala län
Tjänsteman på Västerbottens läns landsting
Tjänsteman på Västerbottens läns landsting
Volontär i Svenska Kyrkan
Ordförande i landstingsstyrelsen
Landstingsråd i Västerbottens läns landsting

2016-01-22
2016-01-27
2016-01-27
2016-01-27
2016-02-03
2016-02-03
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-04

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Umeå
Umeå
Umeå
Umeå
Umeå
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Bilaga 1. Intervjufrågor, landstinget i Uppsala län
Bakgrundsfrågor:
1.Hur länge har du arbetat inom landstinget?
2. Vad är din position?
Landstingets policy när det gäller vård till utsatta EU-medborgare
3. Känner du till vad som gäller i landstinget när det gäller utsatta EU-medborgare tillgång till
vård? Finns en klar policy för detta?
4. Hur skulle du beskriva att utsatta EU-medborgares vårdbehov ser ut inom ert landsting?
Har detta varit en stor fråga?
5. Skulle du beskriva landstingets policy som generös eller restriktiv? (eller på annat sätt?)
Beslutsprocessen bakom policyns tillkomst
Ni har tidigare meddelat att utsatta EU-medborgare har rätt till samma vård som
papperslösa.
6. Hur såg beslutsprocessen ut kring policyn? Vem beslutade? När?
7. Hur har implementeringen av policyn gått och hur väl anses detta ha fungerat i praktiken?
8. a. Var frågan partiskiljande, eller fanns annan diskussion mellan olika aktörer?
b. Vilka ståndpunkter framfördes och av vem? Var andra intressenter/aktörer i diskussionen
som försökte påverka, t ex fristående organisationer?
9. Har du själv (eller ditt parti) några funderingar kring var ansvaret för utsatta EUmedborgares vård bör ligga? Är detta en fråga för Sverige eller EU eller deras hemland? Hur
bör man tänka kring sociala rättigheter för individer som rör sig över gränser på det här sättet?
10. Har frågan om utsatta EU-medborgares rättigheter diskuterats mellan landstingen i
Sverige som du känner till? Vilken roll –om någon- har SKL spelat när det gäller att leda
diskussionen, eller ge vägledning till landstingen i frågan?
11. Varför tror du att olika landsting har valt så pass olika förhållningssätt när det gäller
utsatta EU-medborgares tillgång till vård?
12. Anser du (eller ditt parti) att det är bra att landstingen själva får bestämma i den här
frågan, eller bör detta göras av nationella lagstiftare?
13. Har du eller någon kollega fått träffa den nationella samordnaren, Martin Valfridsson?
Om ja, diskuterades rätten till vård? Vad kom ni fram till?
14. Hur avgörande kommer de riktlinjerna som Valfridsson tar fram att vara, när det kommer
till landstingets framtida beslut angående denna grupp?
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15. Finns något annat perspektiv på den här frågan som du upplever inte har belysts genom
mina frågor, som du skulle vilja lägga till?
Tack för din medverkan!
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Bilaga 2. Intervjufrågor, Västerbottens läns landsting
Bakgrundsfrågor:
1.Hur länge har du arbetat inom landstinget?
2. Vad är din position?
Landstingets policy när det gäller vård till utsatta EU-medborgare
3. Känner du till vad som gäller i landstinget när det gäller utsatta EU-medborgares tillgång
till vård? Finns en klar policy för detta?
4. Hur skulle du beskriva att utsatta EU-medborgares vårdbehov ser ut inom ert landsting?
Har detta varit en stor fråga?
5. Skulle du beskriva landstingets policy som generös eller restriktiv? (eller på annat sätt?)
Beslutsprocessen bakom policyns tillkomst
6. Ni har valt att utöka asylsökande och papperslösas rätt till vård. Hur såg beslutsprocessen
ut kring detta?
7. Hur ser du (eller ditt parti) på att inkludera utsatta EU-medborgare i detta beslut?
8. Hur såg beslutsprocessen ut kring policyn? Vem beslutade? När?
9. Hur har implementeringen av policyn gått och hur väl anses detta ha fungerat i praktiken?
10. a. Var frågan partiskiljande, eller fanns annan diskussion mellan olika aktörer?
b. Vilka ståndpunkter framfördes och av vem? Var andra intressenter/aktörer i diskussionen
som försökte påverka, t ex fristående organisationer?
11. Har du själv (eller ditt parti) några funderingar kring var ansvaret för utsatta EUmedborgares vård bör ligga? Är detta en fråga för Sverige eller EU eller deras hemland? Hur
bör man tänka kring sociala rättigheter för individer som rör sig över gränser på det här sättet?
12. Har frågan om utsatta EU-medborgares rättigheter diskuterats mellan landstingen i
Sverige som du känner till? Vilken roll –om någon- har SKL spelat när det gäller att leda
diskussionen, eller ge vägledning till landstingen i frågan?
13. Varför tror du att olika landsting har valt så pass olika förhållningssätt när det gäller
utsatta EU-medborgares tillgång till vård?
14. Anser du (eller ditt parti) att det är bra att landstingen själva får bestämma i den här
frågan, eller bör detta göras av nationella lagstiftare?
15. Har du eller någon kollega fått träffa den nationella samordnaren, Martin Valfridsson?
Om ja, diskuterades rätten till vård? Vad kom ni fram till?

16. Hur avgörande kommer de riktlinjerna som Valfridsson tar fram att vara, när det kommer
till landstingets framtida beslut angående denna grupp?
17. Finns något annat perspektiv på den här frågan som du upplever inte har belysts genom
mina frågor, som du skulle vilja lägga till?
Tack för din medverkan!
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Bilaga 3. Dagens Medicins enkät

UppgiftsLandsting/
Policy?
lämnare
Region
Ja, samma
Jeanette
som
Blekinge
Sisins
asylsökand
e
Dalarna
Gotland
Gävle

Lina Hård Nej
Yvonne
Skovshove Nej
d
Ja EU kort
Sofia
annars
Guerrero
osubv avg
Camilla K Nej, Skls
Persson
handbok

Hur
hanteras

Skuld?

utan
personnr
ingen
faktura

vet ej

faktura
eller kort

vet ej

faktura
eller kort

vet ej

fakturering vet ej

kontant/
faktura
faktureras
Nina
Jämtland
Nej
hela
Fållbäck
kostnaden
Nej SKL:s kontant
Jönköping presstj
handbok
/faktura
Ja, EUkort
Rolf
annars
Kalmar
Assmunsso
fakt hem
osubv
n
avgift
Ja, EUStefan
kort annars faktura
Kronoberg
Alrik
osubv
hem
avgift
Halland

Norrbotten

Ulla
Isaksson

Nej

faktura

Nej, ingen
Jimmy
homogen
kontant
Skåne
Gottfridsso
grupp. HSL /faktura
n
gäller
Nej, men
Stockholm presstj
för
?
papperslösa
Sörmland

Anna-karin Nej, SKLs kontant/
Bergman handbok
faktura

Vi kan inte skilja på vem som är
turist eller migrant eller av annan
anledning vistas i Sverige.
Eu-migranter är också eumedborgare och behandlas som
sådana
Om de är papperslösa är en fråga
som diskuteras

vet ej

Vård går före betalningsförmåga

vet ej

är en fråga som diskuteras

vet ej

EU-kort saknas eller är ogiltigt
skickas faktura på hela beloppet

vet ej

Vi följer reglerna som gäller för alla
EU-medborgare

vet ej

vet ej

vet ej

Om EU-kort saknas informeras om
möjlighet att begära ett provisoriskt
kort eller att sända en kopia i
efterhand
Hälso- och sjukvården har inte i
uppdrag att ta ställning till om
personen är kreditvärdig eller ej.
Inte tydligt vilka som ingår i
gruppen papperslösa Vanligen från
land utanför EU men i enstaka fall
även från EU/EES

vet ej

Grundpolicyn är att ingen avvisas
utan att ha fått träffa vårdpersonal

vet ej

Har de ingen adress som fakturan
kan skickas till så får landstinget
ingen ersättning för besöket.
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Uppsala

Värmland

ja, lagen
faktura
jessica
om
/statliga
elgenstierna tillståndslös
medel
a

petter
Nljung

Malin
Västerbotte
Åberg
n

Ja, saknas
EU-kort
faktureras
hela
beloppet
Ja, saknas
EU-kort
faktureras
hela
beloppet

vet ej

Romska
rumäner
brukar
bedömas
som
”undantag”.
Vårdkostna
der täcks av
statsbidrag.
Ingen
faktura

faktura

26 fakturor Patienter utan EU-kort får en
som ej
faktura. Men saknas adress skickas
sänts iväg aldrig fakturan.Inte heller till
2014-15
inkasso.

faktura

333.456 kr
(2014)

Katarina
Västernorrl
Funseth
and

Nej

Enl SKL:s
rekomendat vet ej
ioner

Landstinget har ej fattat beslut om
att dessa personer är att betrakta som
papperslösa

Kjell
Västmanlan
Nylund
d

Nej

?

Frågan är under uppsegling

Ulrika
VästraGötal
Jisland
and

Örebro

Sten
Lundberg

M-L
Östergötlan
Elebring
d

vet ej

Nej, SKL:s
handbok
faktura
vet ej
och HSL
Ja, EUkort gäller
annars
kort,kont,fa vet ej
osubv
ktura hem
avgift
Ja, EUkontant
kort annars
eller
vet ej
betala hela
faktura
beloppet

Det finns ingen markering om
varifrån de som faktureras
självkostnaden för vården kommer
Papperslösa/gömda erbjuds
”fullständig vård utifrån behov och
på lika villkor helt utan åtskillnad
mot svenska medborgare”.
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Bilaga 4.
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Bilaga 5.
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