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Sammanfattning 

Studien handlar om frågan om den nationella processuella autonomin bryter mot 

unionsmedborgares grundläggande rättighet till den fria rörligheten i både effektivitetsprincipen 

och likvärdighetsprincipen. Under undersökningen av den nationella lagstiftningen i Sverige och 

Tyskland kom det fram att det finns en konflikt med den givna rättigheten om den fria 

rörligheten för en tysk medborgare som flyttar till Sverige, medan en svensk medborgare som 

flyttar till Tyskland kan ta vara på sin rätt till den fria rörligheten. Vidare kan man konstatera att 

svensk lag bryter mot principen om likabehandling genom att den tyska medborgaren som 

jämfördes med den svenska medborgaren inte tillerkännas lika rättigheter. På så vis blir den 

tyska medborgaren indirekt diskriminerad. Däremot visade sig att problematiken av 

tillgänglighet till sjukvårdsförsäkringen vid vistelse i annan medlemsstat på grund av undantag 

för medlemsstaterna inte kan anses som diskriminering. 

 

Ämnet om komparativ rätt känns spännande och innebär så mycket mer än vad som kunde 

demonstreras i denna uppsats. 
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A Inledning 

”Det är inte stater, det är människor vi närmar till varandra.” (Jean Monnet, 30 april, 1952)1 

 

1 Bakgrund 

Citatet ovan är hämtat ur boken Europarättens grunder som jag anser som väldigt passande för 

att inleda mitt kontroversiella uppsatsämne om innebörden av en begränsad fri rörlighet på grund 

av medlemsländernas nationella processuella autonomi inom den europeiska unionen. 

Ämnesvalet betingas också av min egen bakgrund, som ger mig särskild motivation. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att redogöra för den juridiska innebörden av begreppen fri rörlighet och 

nationell autonomi samt hur den statliga grundrätten står i konflikt med unionsmedborgarnas 

grundrätt om den fria rörligheten inom EU. En komparativ studie om medborgarnas nationella 

rättigheter i Sverige och Tyskland skall leda till en analys om hur medlemsländernas nationella 

autonomi ser ut och hur det påverkar unionsmedborgarnas grundrätt om den fria rörligheten för 

personer. Med nationell autonomi menas i detta syfte hur registrering av en medborgare i sitt 

hemland är organiserad för att auktorisera medborgarens fria rättigheter och tillgång till 

välfärden. Med registrering menas här vilka myndigheter som är delegerade av regeringen att 

registrera/avregistrera medborgaren samt vilka myndigheter som ansvarar för det social-rättsliga 

skyddet vid exempelvis inkomstbortfall för att fortsättningsvis garantera medborgaren tillgång 

till välfärden; såsom att bevara denna rättighet vid flytt till annat EU land. Det vill säga, vad 

krävs i ett modernt europeisk unionssamhälle för att unionsmedborgaren skall fritt kunna ta vara 

på sin grundläggande rättighet utan administrativa hinder? 

 

Utifrån syftet har jag formulerat sex frågor: 

1) Vad innebär rätten till den fria rörligheten? 

2) Vad menas med medlemsstaternas nationella autonomi? 

3) Hur organiserar Sverige sina medborgares nationella rättigheter?  

4) Hur organiserar Tyskland sina medborgares nationella rättigheter? 

                                                            

1 Bernitz 2007, 292 
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5) Hur skiljer sig organisationen mellan Sverige och Tyskland? 

6) På vilket sätt påverkas medborgarnas fria rörlighet av de i fråga 5 framställda skillnaderna? 

 

1.2 Metod och Lagrum 

Studiens metod bygger på att jämföra två unionsstaters nationella rättigheter för sina medborgare 

enligt nationell lagstiftning och därefter kontrollera på vilket sätt de nationella riktlinjerna skiljer 

sig på ett sådant sätt att skillnaderna påverkar den fria rörligheten för personer som flyttar från 

det ena EU-landet till det andra. Skillnaderna inom registrering av de inhemska medborgarna och 

EU-invandringen skall i första hand ställas mot varandra. I andra hand skall de social-rättsliga 

skillnaderna jämföras, det vill säga på vilket sätt staterna garanterar sina medborgare fortsatt 

tillgång till välfärden trots exempelvis inkomstbortfall. Studien tillämpar en ren rättsdogmatisk 

metod 2  som involverar nationell svensk och tysk lagstiftning, EG-fördraget, EU-fördraget, 

rättspraxis samt doktrin. Utifrån frågeställningen kommer den komparativa studien belysa 

följande nationella lagar i Sverige och Tyskland som är relevanta lagrum för unionsmedborgares 

nationella rättigheter om registrering: Folkbokföringslag, Utlänningslagen, Socialtjänstlagen, 

Lag om allmän försäkring, Arbetslöshetsförsäkring, Studiestödslagen. 

 

1.3 Begrundande av ämnesvalet och avgränsning 

Jag valde mitt ämne därför att jag ville uppmärksamma en problematik som sällan belyses i 

forskningsarbeten, media eller politiska debatter i Sverige. Utifrån befintlig lagstiftning visar det 

sig att invandringen av europeiska medborgare inte är okomplicerad trots mångåriga 

ansträngningar från den europeiska kommissionen att reglera den fria rörligheten för personer, 

vilken är en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare. Uppsatsens urval omfattar 

unionsmedborgare i två av 27 medlemsländer, Sverige och Tyskland. Valet av länderna betingas 

av att studien genomförs i Sverige och kommer att ingå i den svenska doktrinen genom att 

uppsatsen offentliggörs på studentnivå. Tyskland är ett av de äldsta EU-länderna och den 

svenska lagstiftningen grundar sig på tysk rätt, vilket sammanfogar länderna ur ett juridiskt 

perspektiv. Resultatet av studien kan sedan transfereras till andra EU-länder. I ljuset av ovan 

nämnda urval utesluter studien invandrare som flyttar till Sverige som asylsökande eller av andra 

                                                            

2 Sandgren 2007 
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skäl kommer till Sverige från länder utanför den europeiska unionen. Målet är att skapa en så 

homogen grupp som möjligt för att kunna dra djupare slutsatser med en säkrare reliabilitet. Den 

fria rörligheten är ett vitt begrepp om unionsmedborgares grundläggande rättighet som omfattas 

av artiklarna 14-55 EG. I mån av uppsatsens omfattning begränsas artikelurvalet till artikel 14 

(fri rörlighet för personer), 17-19 (unionsmedborgare, rättigheter för bosättning, rösträtt), 39-42 

(fri rörlighet för arbetstagare), 149-150 (rörlighet för studenter, erkännande av yrkesutbildning), 

samt nationell svensk och tysk lag för medborgare: SFS3 och MRRG, FreizgG-EU, SGB I, SGB 

V, SGB XII, SGB II, SGB III, BAföG.4 

 

1.4  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra kategorier (A-D) som omfattar inledning, fakta, slutsats och 

källförteckning. Uppsatsens inledande del (kapitel 1) omfattar en introduktion, syfte och 

frågeställning (1.1), metod och lagrum (1.2), begrundande av ämnesvalet och avgränsning (1.3) 

samt uppsatsens disposition (1.4). Faktadelen omfattar en redovisning om fördragsartiklarna och 

direktivets betydelse och den fria rörligheten för personer (kapitel 2), medlemsstaternas 

rättigheter och den processuella autonomin (kapitel 3) och medlemsstaternas nationella regler 

(kapitel 4). I analysen (kapitel 5) redogörs de specifika skillnader som ställer till hinder för den 

fria rörligheten för personer och som står i strid mot effektivitetsprincipen och 

likvärdighetsprincipen. Detta sker via en komparativ analys (5.1), skillnader avseende sociala 

rättigheter (5.2), en fallstudie (5.3) och en utvärdering (5.4). I avslutningen avrundas studien med 

en diskussion och slutsats (kapitel 6) av de viktigaste vunna fakta. 

 

 

 

 

 

                                                            

3 SFS betyder Svensk författningssamling 
4 MRRG betyder Melderrechtrahmengesetz 
FreizgG-EU betyder Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 
SGB I, SGB II, SGBB III, SGB V, SGB XII betyder Sozialgesetzbuch I, II, III, V, XII 
BAföG betyder Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
 

 7



B Fakta 

Under den här rubriken ingår en faktadel (kapitel 2-4) och en analysdel (kapitel 5). Faktadelen 

har som avsikt att precisera begreppen fri rörlighet och nationell processuell autonomi samt 

redovisa relevanta gällande nationella lagstiftningar. Urvalet gäller de lagar som 

registrerar/avregistrerar inhemska medborgare och invandrande EU-medborgare för att garantera 

en fri rörlighet och tillgång till välfärden inom hemlandet respektive värdlandet. Översikten i 

kapitel 4 speglar de nationella lagrum som är relevanta för undersökningens syfte (se 1.3). 

Lagarnas innehåll upplyser om skillnaderna i myndigheternas nationella organisation. I den 

komparativa studien analyseras enbart de skillnader som ställer till administrativa hinder för den 

fria rörligheten för personer och tillgång till välfärden inom det egna landet och gästlandet. 

Utifrån resultatet som framkommer i den komparativa analysen skall därefter ett fallexempel 

skildra de omständigheter som en unionsmedborgare som rör sig mellan Tyskland och Sverige 

hamnar i på grund av de nationella skillnaderna inom den administrativa organisationen. 

Följderna och hindren som uppstår i denna situation skall sedan utvärderas och struktureras i 

jämförelse med EU och EG rättsliga förbud mot diskriminering och dess undantag för både 

medlemsstaterna och unionsmedborgare. Dessa skall redovisas som specifika problem som 

unionsmedborgare möter ännu år 2010. 

 

2 Fördragsartiklar och direktiv  

Studien utgår i titeln och syfte från EG-rättsliga och EU-rättsliga gemenskapsregler som 

formulerats i fördragsregler och direktiv. Här skall nu dess betydelse för medlemsstaterna och 

unionsmedborgare redovisas. Fördragsreglerna har utvecklats under ett antal års utveckling av 

den europeiska gemenskapen, vilket innebär att reglernas struktur inte är enhetliga i sin form.5 

Rättsfall som exempelvis målen C-26/62 van Gend en Loos eller målet C-43/75 Defrenne har lett 

till att fördragsartiklar har såväl vertikal som horisontell direkt effekt. Fördragsartiklar är 

grunden till den europeiska unionen och därmed styrande gemenskapsrättsliga regler som gäller 

för samtliga unionsstaterna. “Varje EU-lag baseras på en bestämd fördragsartikel, som därmed 

utgör den ”rättsliga grunden” för lagstiftningen.” 6  Detta innebär att de är prioriterade före 

gemenskapens politik som innebär utrikeshandel, jordbruk, fiske och transport inom 

                                                            

5 Lamassoure 2001, 2 
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medlemsstaterna. Dessa politiska områden prioriteras i sin tur före de nationella politiska 

områdena som ”socialpolitik, miljöpolitik och utvecklings samarbetspolitik”. Speciell 

socialpolitiken innebär ett komplext samarbete från reglering av yrkesutbildning över ekonomisk 

och social sammanhållning till forskning och konsumentskydd. “Gemenskapens befogenheter är 

mer måttliga på områdena folkhälsa, utbildning och kultur.”7 Förutom artiklarna i fördraget finns 

även en betydande sekundärrätt på området i form av ett antal olika direktiv. Förordningar, 

direktiv och beslut bilda den ”institutionella triangel” som utformar den politik och de lagar som 

tillämpas i hela EU.8  

 

2.1 Den fria rörligheten 

Den fria rörligheten för personer utvidgades efter artikel 39 EG via rättsfall vid EG-domstolen 

och nationella domstolar under 60-70-talet som fastställdes i artikel 14 EG. För unionsstaterna 

skapades en gemensam marknad som innebär utöver andra områden den fria rörligheten. Den 

fria rörligheten består av fyra områden: varor, tjänster, personer och kapital;9 det vill säga rätten 

till den fria handeln och inre marknaden inom den europeiska unionen enligt artikel 14 (2) och 

artikel 14 (3) EG. 

 

2.1.1 Den fria rörligheten för personer 

Uppsatsens intresse riktar sig undantagslöst till den fria rörligheten av personer. Även 

avgränsningen om den fria rörligheten för personer är fortfarande väldigt komplex och omfattar 

grundläggande rättigheter (artikel 18 EG) för unionsmedborgare (artikel 17 EG), rösträtt för 

unionsmedborgaren i ett annat EU-land (artikel 19 EG), rätten till bosättning (artikel 18-19 EG), 

fri rörlighet för arbetstagare (artikel 39-42 EG), fri rörlighet för egen företagare (artikel 43-55 

EG), fri rörlighet för studenter (artikel 149 EG), fri rörlighet genom erkännande av utländsk 

akademisk utbildning (artikel 47 EG) och erkännande av utländsk yrkesutbildning (artikel 150 

EG). Utifrån denna komplexitet riktas fokus i denna studie på den fria rörligheten för 

unionsmedborgares grundläggande rättigheter om registrering i det egna landet och i ett annat 

EU-land och därigenom oavbruten tillgång till den nationella välfärden. ”EG-domstolen har 

                                                                                                                                                                                                

6 Generaldirektoratet 2003, 7 
7 Lamassoure 2001, 3 
8 Generaldirektoratet 2003, 4 
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uttalat att den fria rörligheten inte bara är en grundläggande princip inom gemenskapsrätten, utan 

även är en fundamental rättighet.”10 Den fria rörligheten gällde i början endast handel av varor, 

tjänster och arbetstagare mellan unionsstaterna. Sedan Maastrichtfördraget 1993 utvidgades 

rättigheten om den fria rörligheten även för privatpersoner som investerade i värdlandet som till 

exempel turismen samt att ordet unionsmedborgare infördes för att stärka medborgarnas 

tillhörighet inom den europeiska unionen. Utöver den fria rörligheten hade utvidgandet och 

benämningen av unionsmedborgare som syfte att minska diskriminering enligt artikel 12 EG för 

sina EU medborgare. Året 2004 utfärdades det så kallade rörlighetsdirektivet (2004/38/EG), där 

unionsmedborgare samt deras familjemedlemmar tilldelades en grundläggande rättighet till fri 

rörlighet inom de europeiska medlemsstaterna (artikel 3.1. c EG) oavsett ekonomisk verksamhet 

i värdlandet.11 Den fria rörligheten går ut på att unionsmedborgare ges rätten att fritt kunna 

etablera sig och leva i en annan medlemsstat. Solidaritetsprincipen spelar i detta syfte en 

avgörande roll. Barnard uttrycker detta att ”the principle of solidarity is taking root as a guiding 

principle of European Community law”. 12  Frågan om reglering för den fria rörligheten av 

personer omfattas av invandring av EU-medborgare och den sociala välfärden i ett annat EU-

land (social service vid inkomstförlust), rätt till vård i ett annat EU-land, rätt till beskattning samt 

rätt till högskolestudier i annat EU-land. Dessa områden av den inre marknaden är reglerade 

av ”Commissionen, Council and Parlament under Article 95 EC.” 13  De nämnda områdena 

framstår som grundläggande för en medborgares rättighet till registrering i ett annat EU-land, det 

vill säga en förutsättning för den fria rörligheten och grundrätten om tillgång till den nationella 

välfärden även under vistelse i ett annat EU-land. Det innebär att unionsstaterna måste se till att 

deras medborgare är registrerade under sin bosättning i hemlandet, men även under vistelse och 

bosättning i ett annat EU-land. Vidare måste värdlandet garantera att den invandrande 

unionsmedborgaren inte diskrimineras (artikel 12 EG), det vill säga segregeras som person från 

den inre marknaden genom att inte bli registrerad i gästlandet. Av rörlighetsdirektivet framgår 

även ett utvisningsskydd mot unionsmedborgare enligt artikel 28.3 a EG. Som de närmaste 

                                                                                                                                                                                                

9 Agell 2007, 42 
10 Bernitz 2007, 292 
11 Bernitz 2007, 298 
12 Dougan 2005, 157 
13 Dougan 2005, 134 
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avsnitten skall visa är den fria rörligheten inte absolut utan inkluderar trots skydd för 

diskriminering undantag för denna rättighet. 

  

2.1.2 Vad innebär diskriminerande begränsningar och icke- diskriminerande hinder? 

Enligt artikel 12 EG utfärdades ett förbud mot diskriminering av unionsmedborgare. Rättspraxis 

som exempelvis målet C-158/91 Levy har lett till en förbättrad likabehandling av män och 

kvinnor, som numera anses som en grundläggande rättighet. Vidare har målet Defrenne utvecklat 

den enskildes arbetstagares rättighet mot lönediskriminering. Definitionen av diskriminering är 

inte entydig. EG-direktivet innebär såväl principen om ickediskriminering så som omvänd 

diskriminering. Diskriminering föreligger inte endast när lika fall behandlas olika, utan även om 

olika fall behandlas lika utan godtagbar motivering, så kallade indirekt diskriminering. Inom 

svensk lag är indirekt diskriminering inte tillåtet enligt lagen (2003:307) 3 § 1 st 2 p. om förbud 

mot diskriminering och indirekt diskriminering är förbjuden enligt 9 § 1 st samma lag och inget 

av undantagen i 2 st är tillämpligt. Indirekt diskriminering är uppbyggt kring missgynnande, 

jämförelse och intresseavvägning. Missgynnandet tolkas i hänsyn till den faktisk lidna skadan, 

obehag eller annan nackdel. Det uppstår när någon tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller 

ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som vid ett närmare påseende i praktiken 

missgynnar personer av t.ex. viss etnisk tillhörighet. För att avgöra om ett kriterium etc. i 

praktiken missgynnar personer av viss etnisk tillhörighet krävs en jämförelse mellan en etnisk 

grupp och en annan etnisk grupp. Jämförelsen ska ta sikte på den andel av dem som kan, eller 

inte kan, uppfylla kravet i de grupper som jämförs. Om jämförelsen utmynnar i att det finns en 

betydande skillnad i gruppernas möjligheter att typiskt sett uppfylla kriteriet, så talar detta för 

indirekt diskriminering. Genom jämförelsen tydliggörs vad som kan anses vara normen och vad 

som ses som undantag. Det är även tillåtet för ett land att ha mindre fördelaktiga regler och 

villkor för de egna medborgarna än vad landet tillåts ha gentemot andra EU-medborgare. Detta 

fenomen kallas omvänd diskriminering.14 I vissa fall kan formell synlig ickediskriminering ändå 

leda till negativ effekt för den enskilde och således utmynna i diskriminering. I exemplet om rätt 

till hemlandets sjukvårdsförsäkring och betald sjukvård vid vistelse i annan medlemsstat 

fastställde EG-domstolen i målet C-186/87 Cowan om rätten att få sociala förmåner betald av det 

                                                            

14 Bernitz 2007, 313 

 11



land där tjänsten mottas. Vid ett temporärt uppehåll i ett annat land för att få eller utföra viss 

bestämd arbetsuppgift utan att vara anställd i det andra landet faller detta under begreppet tjänst 

och EG-fördragets artiklar om fri rörlighet för tjänster blir tillämpliga, särskilt artiklarna 49 och 

50 EG samt undantagen i artikel 46 EG. Medlemsländerna har möjlighet göra undantag på grund 

av allmän ordning, säkerhet eller hälsa i artiklarna 55 och 46 EG. Det visa sig alltså att EG-

domstolens praxis tolka vilket hinder som kan anses som en otillåten begränsning och vilka 

hinder som är tillåtna för att skydda det allmänna intresse av samhället och medlemsstaternas 

säkerhet och tvingande hänsyn (dvs. hänsyn till olika allmänintressen som EG-domstolen 

accepterat som undantagsgrunder15) som exempelvis i målet C-55/94 Gebhard. EG-domstolen 

utvecklade därefter begreppet Gebhard-testet. Enligt denna skall fyra punkter vara uppfyllda. 

Nationella åtgärder skall… 

1) icke diskriminera,  

2) vara motiverade med hänsyn till trängande allmänintresse,  

3) vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas,  

4) vara proportionerliga.16 

 

2.2 Undantag av den fria rörligheten för personer 

För att kunna kontrollera den praktiska konsekvensen av denna rättighet för medlemsstaterna 

utvidgades lagen om den fria rörligheten för personer med vissa undantag som skulle begränsa 

denna frihet. Den fria rörligheten för personer kan begränsas om det föreligger risk för den 

allmänna ordningen, säkerhet och hälsa enligt artiklarna 39.3, 46 och 55 EG. Rörlighetsdirektivet 

som har införlivas av medlemsstaterna definierar de tre områdena efter ett flertal domar från EG-

domstolen, mer specifikt i artikel 27 EG. I mål 30/77, R mot Bouchereau med flera konstaterade 

EG-domstolen att definitionen av ”allmän ordning”17 inte kan tolkas på nationell nivå utan att 

detta har en gemenskapsrättslig innebörd. Varje medlemsland skall motivera domen vid nekande 

av den fria rörligheten för personer i enskilda fall. Exempelvis beslutade EG-domstolen i målet 

41/74 Van Duyn att en begränsning av den fria rörligheten skulle ske utifrån det faktum att 

medlemskapet i en viss organisation som ledde dess budskap av Scientologikyrkan ansågs vara 

samhällsfarlig. I annat avseende sker tolkningen av en samhällsfara i rörlighetsdirektivet artikel 

                                                            

15 Bernitz 2007, 263-264 
16 Bernitz 2007, 263-264 
17 vilket betyder ”ordre public“ på franska och “public policy” på engelska i Bernitz 2007, 308 
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29.1 EG som en begränsning av den fria rörligheten för personer som bär på epidemiska 

smittsjukdomar som enligt WHO är registrerade som sådana. Denna begränsning gäller även de 

inhemska medborgarna. Det mest påtagliga hindret av de tre begränsningarna av den fria 

rörligheten är den processuella begränsningen mot personers rättighet till den fria 

rörligheten. ”Personer, vars rätt till fri rörlighet ifrågasätts av nationella myndigheter, har rätt till 

vissa viktiga processuella minimirättigheter”, 18  enligt artikel 15, 30 och 31 EG.  Den fria 

rörligheten visar sig vara de materiella reglerna inom den gemenskapliga rätten. För att skydda 

de materiella substantiella reglerna som inte är reglerade än utvecklades effektivitetsregeln och 

likvärdighetsregeln som definieras under kapitel 3. Utifrån dessa fakta blir det tydligt att den fria 

rörligheten inte är absolut samtidigt som all annan form av begränsning av den fria rörligheten 

för personer kan ses som diskriminerande för den enskilde unionsmedborgaren: exempelvis 

utanförskap på grund av olika organisationsmetoder av medborgarnas registrering/avregistrering 

i hemlandet och i EU-landet som leder till utanförskap i välfärden inom det egna landet och den 

andra unionsstaten. Uppsatsen kommer nu att belysa denna problematik från två perspektiv. För 

det första genom insikt i den inre marknaden i hemlandet, för det andra genom insikt om reglerna 

som gäller vid invandring till ett annat EU-land. 

 

3 Medlemsstaternas rättigheter  

3.1 Medlemsstaternas nationella processuella autonomi 

I följande text skall ges en definition om vad som menas med den nationella processuella 

autonomin av medlemsstaterna samt beskrivas varför staternas självständighet är en väsentlig del 

inom det europeiska samarbetet, där varje stat respekteras i sin egenart. Varje medlemsstat inom 

den europeiska unionen har processuell autonomi för att verkställa direktivets direkta effekt inom 

den nationella lagstiftningen. Utifrån artikel 6 EU uttrycks tydligt att 

unionsstaternas ”rättsstatsprincip” 6 (1), ”medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

tradition” 6 (2), ”nationella identiteten hos […] medlemsstaterna” 6 (3) samt att 

unionsstaterna ”skall se till att den har de medel som den behöver för att nå sina mål och 

genomföra sin politik” 6 (4). Andenas konstaterar att artikel 6 (3) ”preserving the national 

identity of the Member States” och att artikel 6 (1) därför minimeras i sin möjlighet att kunna 

                                                            

18 Bernitz 2007, 310 
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utföras, vilket kan ses som en ”implicit limit on the autonomy of the Member States to determine 

their own national identity, and the values which determine national identity are subject to the 

evolution of the multinational and polycentric frame constituted by the union.”19 I grunden av 

denna bestämmelse ligger alltså de givna EU-rättsprinciperna om frihet, demokrati, respekt för 

de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, som är gällande princip för alla 

medlemsstaterna (artikel 6 (1) EU). De ovannämnda effektivitetsreglerna och 

likvärdighetsreglerna är definierade som den så kallade likvärdighetsprincipen och 

effektivitetsprincipen. Båda principerna har som funktion att garantera genomförbarhet av de 

materiella reglerna som bland annat fri rörlighet. Staterna har genom ratificeringen av EG-rätten 

medgivit att organisera genomförbarhet av de gemensamma rättigheterna. I rättsfall mål C-19/00 

har ”Domstolen [...] fastslagit att samordningen på gemenskapsnivå av förfarandena vid offentlig 

upphandling avser att undanröja hinder för den fria rörligheten [...] i en annan medlemsstat.”20 

Ottosson konstaterar att ”det ankommer på medlemsstaternas rättsordningar att ta vid där 

gemenskapsrätten inte innehåller några uttryckliga processuella bestämmelser.”21 Enligt målet 

C-518/08 avsnitt 35 framgå att den enskilde medborgaren enligt fast rättspraxis inte har 

skyldigheter mot direktiven och kan inte heller åberopa detta.  
Härav följer att även om en direktivbestämmelse som syftar till att tillerkänna enskilda rättigheter eller 

ålägga dem skyldigheter är klar, precis och ovillkorlig kan den inte som sådan tillämpas inom ramen för en 

tvist som enbart berör enskilda. […] Även om domstolen i allmänna ordalag har konstaterat att en 

bestämmelse i ett direktiv inte kan vara tillämplig i en tvist mellan enskilda, är grunden för detta 

konstaterande att en enskild part inte kan åberopa bestämmelserna i ett direktiv för att göra en rätt gällande 

gentemot en annan enskild part eller ålägga denna en skyldighet. […] Domstolen har i detta sammanhang 

konsekvent ansett att det, i avsaknad av gemenskapsrättsliga föreskrifter (numera Europeiska unionens 

föreskrifter – ”EU-rätt”) på området, i varje medlemsstats rättsordning ska anges vilka förfaranden för att 

väcka talan som är avsedda att tillvarata rättigheter som för enskilda följer av EU-rätten.22 

Enligt gemenskapsrätten skall medlemsstaterna trots denna problematik inte bryta mot 

likvärdighetsprincipen som innebär att ”förfaranden får emellertid varken vara mindre 

förmånliga än dem som avser liknande talan som grundar sig på nationell rätt” eller 

                                                            

19 Andenas 2003, 74 
20 REG 2001 s. I-07725, avsnitt 32, se särskild dom av den 3 oktober 2000 i mål C-380/98, University of Cambridge, 
REG 2000, s. I-8035, punkt 16  
21 Ottosson 2008 
22 EG mål C-518/08 avsnitt 35 och 37 
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effektivitetsprincipen vilket innebär att staterna gör”23det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt 

att utöva sådana rättigheter.” 23  Rättspraxis visar i ovanstående mål att det i avsaknad av 

gemenskapsrättslig reglering framkallar problem för den enskilde och den nationella domstolen 

att praktiskt omsätta unionsmedborgarens rättigheter samt bevara staternas identitet. Denna 

utgångspunkt utgör en särskild kritisk granskning om en praktisk påverkan och genomförbarhet 

av den fria rörligheten för personer på unionsmedborgarna. 

 

3.2 Vad innebär diskriminerande och icke- diskriminerande EU-rättsliga regler? 

Så som i kapitel 2.1.2 för den fria rörligheten definierade diskriminerande begränsningar och 

icke-diskriminerande hinder skall nu även medlemsstaternas rättighet till undantag av den fria 

rörligheten redovisas. EG-domstolen har medlemsstaterna medgivit brett utrymme för att 

legaliserat begränsa den europeiska handeln. 2  

                                                           

4 ”Typiska exempel på kvantitativa 

importrestriktioner är renodlade införselförbud, kvotsystem eller krav på importlicenser,”25 trots 

förbjud mot importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan (ÅMV) enligt artikel 28 

EG med undantag för diskriminering i artikel 30 EG. Detta innebär ett undantag från den 

fundamentala rättigheten till fri rörlighet. Enligt artikel 24.2 EG har medlemsstaterna rätt att 

inskränka rätten till socialt bistånd. 
 Särskilda regler säkerställer den i praktiken mycket betydelsefulla rätten att få ingå i 

socialförsäkringssystem och att få intjänade socialförsäkringsförmåner från ett medlemsland 

tillgodoräknade vid flyttning till annat medlemsland och även utbetalade där; de s.k. 

sammanläggnings och exportabilitetsprinciperna.26 

Detta diskuterades utförligt i avsnitt 2.1.2. Rättspraxis visar vidare i exempelvis målet C-184/99 

Rudy Grzelczyk att en studerande kan enligt principen om likabehandling, ha en principiell rätt 

till både studiebidrag och studielån. Detta mål anknyter till krav på unionsmedborgarens 

integration i värdlandet genom bosättning.27   

 

 

 

23 EG mål C-518/08 avsnitt 38 
23 idit 
24 Bernitz 2007, 228 
25 Bernitz 2007, 229 
26 Bernitz 2007, 300-301 
27 Ingmanson 2007 
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4  Medlemsstaternas nationella regler 

Följande kapitel består av två delar, den nationella lagen i Sverige och den nationella lagen i 

Tyskland. Detta kapitel syftar till att identifiera hur de nationella reglerna skiljer sig åt. Samtliga 

valda lagrum har anknytning till det ställda syftet. För att garantera sina medborgare tillgång till 

den inhemska välfärden har Sverige organiserat följande myndigheter: folkbokföringen vid 

Skatteverket registrerar/avregistrerar inhemska medborgare och EU-medborgare som har en 

gällande uppehållsrätt i Sverige, socialförvaltningen i varje kommun ansvarar för 

försörjningsstöd åt alla som är folkbokförda i kommunen, arbetsförmedlingen ansvarar för 

kontakt med arbetslöshetskassan och arbetssökandet, försäkringskassan ansvarar för 

sjukersättning och rehabilitering, och den centrala studiestödsnämnden ansvarar för den 

ekonomiska försörjningen för studenter. För att organisera EU-invandringen har Sverige inrättat 

Migrationsverket. För att garantera sina medborgare tillgång till den inhemska välfärden har 

Tyskland organiserat följande myndigheter: das Einwohnermeldeamt registrerar/avregistrerar 

inhemska medborgare och EU-medborgare som har en gällande uppehållsrätt i Tyskland, das 

Sozialamt ansvarar för försörjningsstöd åt alla som är folkbokförda i der Stadt (stad) eller dem 

Kreis (distrikt) 28 , die Bundesargentur für Arbeit als Executivinstanz ansvarar för 

arbetslöshetskassan och arbetssökandet, die Krankenkasse ansvarar för sjukersättning och 

rehabilitering, och das Amt für Ausbildungsförderung ansvarar för den ekonomiska försörjningen 

för studenter. För att organisera EU-invandringen har Tyskland inrättat das Ausländeramt vid 

polismyndigheten. Utifrån de givna myndigheterna har båda stater delegerat de nödvändiga 

uppgifterna till de försörjningsgivande myndigheterna samt invandringen. Det intressanta är nu 

hierarkin inom dessa myndigheter, det vill säga vid vilken myndighet måste medborgaren vara 

registrerad för att kunna ta vara på sin rättighet om tillgång till välfärden? Inhemska medborgare 

skall vända sig till folkbokföring för registrering medan nyinflyttade EU-medborgare i första 

hand skall registrera sig vid invandrarverket före folkbokföringen. Är detta krav uppfyllt bör de 

övriga myndigheternas rättigheter inte påverkas. Det innebär att EU-medborgaren inte behöver 

byta sitt medborgarskap för att få tillgång till välfärden inom gästlandet. Men är det så enkelt? 

 

                                                            

28 I Sverige riktar sig registreringen efter församling inom kommunen (ty Gemeinde) 
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En översikt av den nationella lagstiftningen skall tydliggöra skillnaderna i den nationella 

lagstiftningen mellan Sverige och Tyskland. Dessa skillnader står sedan i fokus för att granska 

om den nationella lagstiftningen kan ställa till hinder för den fria rörligheten. Utifrån denna 

punkt skall de social-rättsliga lagarna granskas för att upptäcka i första hand hinder för att 

garantera en oavbruten registrering från hemlandet till värdlandet. Vidare skall rätten av tillgång 

till välfärden för EU-invandraren granskas. De olika administrativa lagarna inom Sverige och 

Tyskland kan vid flytt från hemlandet ställa till problem för den enskildes trygghet och rättighet. 

En specifik kartläggning av pregnanta skillnader, som bryter mot effektivitetsprincipen 

respektive likvärdighetsprincipen för den enskilde medborgarens möjligheter, skall förtydliga 

problematiken. 

 

4.1 Nationella rättigheter i Sverige 

4.1.1 Organisation av folkbokföringen (SFS Folkbokföringslag 1991:481)  

Folkbokföringen regleras i Sverige via Folkbokföringslagen (1991:481). Relevanta paragrafer 

inom Folkbokföringslagen (1991:481) är 1-17 §§ registrering, 18 § personnummer, 19-21 §§ 

avregistrering, 35-36 §§ flyttning. Enligt 1 § skall medborgarnas bosättning, ekonomiska och 

familjära förhållande samt identitet registreras i en folkbokföringsdatabas vid Skatteverket. Även 

om en medborgare inte är folkbokförd skall förändringar som födsel, vigsel eller dödsfall anges. 

Enligt Lag (1997:989) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 2 § skall barn av en 

folkbokförd förälder som föds i eller utanför Sverige folkbokföras i den församling där modern 

är folkbokförd (Föräldrabalken 1 kap 9 §) i Sverige. Vidare skall nyinflyttade medborgare enligt 

3 § folkbokföras om de under minst ett år tillbringar sin dygnsvila i Sverige och om de innehar 

en för minst ett år gällande uppehållsrätt från Migrationsverket. Enligt Lag (1997:989) 4 och 5 

§§ görs undantag för utlänningar som inte skall folkbokföras utan giltigt uppehållstillstånd eller 

med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är mindre än tre år enligt utlänningslagen (2005:716) 

21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §. Detta gäller unionsmedborgare och andra som av frivilligt skäl invandrar 

till Sverige men det gäller inte för utlänningar som har fått flyktingstatus (enligt utlänningslag 

(2005:716) 4 kap 3 §). Registreringen skall även ske om medborgaren tillbringar delar av sin tid i 

utlandet men anses ha sin hemvist i Sverige. Vid folkbokföringen i Sverige erhåller varje 

medborgare ett personnummer som identitetsbeteckning, bestående av tio siffror som anger 

födelsedatum (ååmmdd) och fyra individuella kontrollsiffror enligt Folkbokföringslag (1991:481) 
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18 § 2st. Enligt samma lag skall personnumret ingå i den automatiska databehandlingen i Sverige. 

Medborgare som inte har varit folkbokförda i Sverige från födseln erhåller enligt Lag (2009:272) 

18 a § 1st efter begäran ”från en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämt” ett 

eget personnummer, ett så kallat samordningsnummer. En medborgare som har 

uppehållstillstånd men inte folkbokförs på grund av tidsbegränsat tillstånd skall få ett 

personnummer enligt Lag (2009:272) 18 § 3st. Avregistreringen gäller både för inhemska 

medborgare och unionsmedborgare från annat EU-land. Lag (2009:272) 19 § säger att ”den som 

avlider eller dödförklaras skall avregistreras från folkbokföringen”. 20 § samma lag innebär att 

en medborgare som ”regelmässigt tillbringar sin dygnsvila utomlands under minst 1 år” och i 21 

§ ”den som oavbrutet under två år saknar känt hemvist” skall bli avregistrerad. 21 § samma lag 

innebär att medborgare som ”oavbrutet under två år saknat känd hemvist avregistreras från 

folkbokföringen” i Sverige. Vid flytt skall medborgaren ange detta till folkbokföringen. 

Ändringen gäller från flyttdagen. Enligt 36 § (1) samma lag gäller att ”vid flyttning inom landet 

upphör den flyttande att vara folkbokförd på utflyttningsorten den dag då han blir folkbokförd på 

inflyttningsorten” och vidare gäller enligt 36 § (2) samma lag att ”vid flyttning till utlandet 

upphör den flyttande att vara folkbokförd utresedagen eller om flyttningen anmäls senare den 

dag anmälan kom in”. 

 

4.1.2 Organisation av EU-invandring till Sverige (SFS Utlänningsförordning 2006:97) 

EU-invandringen regleras i Sverige via Utlänningsförordningen 2006:97. Relevanta paragrafer 

inom Utlänningsförordning 2006:97 är 2 kap. 4 § hemlandspass, 3 a kap. 1 §, 5 §, 7 a § och 8 § 

uppehållsrätt, 4 kap. 2 §, 5 §, 7 § och 9 § uppehållstillstånd allmän, för studier och för tillfälligt 

arbete, enligt 5 kap. 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd. Uppehållsrätt beviljas för 

arbetstagare och egenföretagare enligt Utlänningslagen (2005:716) 3 a kap. 3 § (1), för 

nyinflyttade arbetssökande (2), för studerande vid högskolan enbart under förutsättning om 

tillräcklig försörjning och en gällande sjukförsäkring från hemlandet (3). Enligt 2 kap. 4 §, 11 § 

och 17 § samma lag gäller hemlandspasset eller identitetskort för EES medborgare vid 

registrering och vistelse i Sverige. Enligt 3 a kap. 1 § (1) samma lag får en EU-medborgare ”som 

har uppehållsrätt som arbetstagare eller egen företagare enligt utlänningslagen (2005:716) 3 a 

kap. 3 § 1 behålla sin uppehållsrätt även om han eller hon drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på 

grund av sjukdom eller olycksfall”. Vid arbetslöshet efter minst ett års anställning på grund av 
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uppsägning behåller EU-medborgaren sin uppehållsrätt under förutsättning att denne är anmäld 

hos arbetsförmedlingen. En arbetstagare som har varit anställd en mindre period än ett år 

behåller sin uppehållsrätt vid arbetslöshet under 6 månader enligt 3 a kap 1 § (1-2) samma lag. 

Enligt 3 a kap 5 § samma lag behåller en EES-medborgare sin uppehållsrätt även när han slutar 

att arbeta efter minst ett år och fortsatt vara bosatt i Sverige i minst tre år, men därefter inte vistas 

i Sverige ”under en fortlöpande period av fem år”. Detta gäller också om EU-medborgaren har 

vistas i Sverige i mer än två år och arbetet har upphört på grund av invaliditet enligt 3 a kap 5 § 

(2-3) samma lag samt EU-medborgaren som efter minst tre år vistelse i Sverige arbetar i ett annat 

EU-land men som har sin bostad i Sverige ”till vilken han minst en gång i veckan” återvänder 

samt att hans yrkeserfarenhet sträcker sig över en period av minst fem år enligt 3 a kap 5 § (4) 

samma lag. Enligt 3 a kap 7 a § (3) samma lag får EU-medborgaren vistas utanför Sverige i 

högst 12 månader utan att förlora sin uppehållsrätt om detta ”orsakas av graviditet och 

förlossning, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning, utstationering på grund av arbete eller 

andra särskilda skäl”. Enligt 3 a kap 8 § (2) samma lag behåller en studerande som är antagen vid 

en erkänd högskola i Sverige sin uppehållsrätt om denne ”har en heltäckande sjukförsäkring för 

sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har 

tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning”. Studeranden måste 

försäkra att han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska 

socialförsäkringen enligt 4 kap. 9 § samma lag. Vidare skall den studerande även kunna 

visa ”återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt” enligt 4 kap. 5 

§ samma lag. Uppehållstillstånd för studerande ges i minst ett år i taget även om studierna inom 

ett program varar längre eller kortare beroende på studiernas omfattning. Enligt 4 kap. 1 § och 2 

§ samma lag gäller för EES-medborgare att vid inresa till Sverige gäller de tre första månader 

“under vilken en utlänning enligt utlänningslagen (2005:716) 2 kap. 5 § inte behöver ha 

uppehållstillstånd vid vistelse i Sverige” som den uppehållstillståndsfria tiden. Enligt 4 kap. 7 § 

samma lag beviljas en arbetstagare dess anställning vara mindre än ett år den tid som 

anställningen vara. Enligt 5 kap. 1 § samma lag behöver en EU-medborgare inte ansöka om 

arbetstillstånd. 
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4.1.3 Rätt till grundläggande försörjningsstöd (SFS Socialtjänstlagen 2001:453) 

Grundläggande försörjningsstöd regleras i Sverige via socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialtjänstlagen består av ett flertal paragrafer. För studien är dock utöver den inledande 

meningen endast kapitel 4 om rätten till bistånd intressant. En väsentlig uppgift av socialtjänsten 

är att säkerställa ”på demokratins och solidaritetens grund” en skälig ekonomisk och social 

levnadsnivå för alla behövande medborgare enligt 1 kap 1 §. Socialnämnden skall bidra med 

bistånd enligt 4 kap 1 § för att upprätthålla medborgarens skäliga levnadsnivå under den period i 

dennes liv, där denne inte kan försörja sig själv (försörjningsstöd) enligt 4 kap 1 a §. Den som 

erhåller försörjningsstöd skall delta i av socialtjänsten anvisad praktik eller program med syfte 

att återupprätta dennes egen ekonomiska förhållanden enligt 4 kap 4 §. Deltagare i sådana 

program räknas inte som arbetstagare. Förutsättning att den behövande medborgaren erhåller 

försörjningsstöd är att denne samarbetar med socialtjänsten. I annat fall kan detta nekas 

alternativt minskas enligt 4 kap 5 §. 

 

4.1.4 Rätt till arbetslöshetsförsäkring (SFS Lag om arbetslöshetsförsäkring 1997:238) 

Arbetslöshetsförsäkringen är reglerad via lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) och gäller 

för både arbetstagare och företagare enligt 1 §. Enligt 4 § består arbetslöshetsförsäkringen av en 

grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Denna lag gäller endast de personer som är 

medlemmar i en arbetslöshetskassa enligt 2 §. ”Rätt till ersättning har endast personer som i 

Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av 

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

samordning av de sociala trygghetssystemen”.29 Visst arbete i utlandet är jämställt med svenskt 

arbete och ger därför rätt till ersättning. Grundförsäkringen erhålls av personer som inte är 

medlemmar i en facklig arbetslöshetskassa eller inte uppfyller villkoren om rätt till 

inkomstrelaterad ersättning samt att personen måste har fyllt 20 år enligt 6 §. Rätt till 

arbetslöshetsersättning enligt 7 § har den som har varit medlem i tolv månader och haft oavbrutet 

arbete omedelbart före arbetslösheten enligt 12 § samt personen som har bytt arbetslöshetskassa 

enligt 8 § och uppfyller medlemsvillkoret enligt 12–14 §§. Vidare gäller att personen måste 

anses ha arbetsförmåga och minst kunna arbeta tre timmar per dag enligt 9 § (1). Den sökande 

                                                            

29 SFS Lag om arbetslöshetsförsäkring 1997:238 3 § som träder i kraft den 2010-05-01 
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måste vara anmäld hos arbetsförmedlingen, acceptera erbjudna arbeten och delta aktivt i 

arbetssökandet enligt 9 § (3). Undantagen från rätt till ersättning är studerande, oavlönade 

arbetstagare och personer som är tjänstlediga. Som överhoppningsbara perioder räknas 

föräldraledighet, aktivitetsstöd, totalförsvarsplikten enligt 15 a § och sjukskrivning, avslutad 

heltidsutbildning och vid det tillfälle ha fyllt 25 år, samt vårdnad av barn under 2 år enligt 16 §. 

 

4.1.5 Rätt till sjukvård (SFS Lag om allmän försäkring 1962:381) 

Rätten till sjukvård regleras i Sverige via Lag om allmän försäkring (1962:381). Denna lag 

omfattar även andra områden inom socialförsäkringssystemet som inte är relevanta för denna 

studie och lämnas därför utanför. Enligt 1 kap. 1 § ansvarar lagen för sjukförsäkring samt frågor 

om rehabilitering. Utöver de nämnda områdena ansvarar lagen enligt socialförsäkringslagen 

(1999:799) 1 kap. 3 § också för rätt till sjukvårdsförmån vid utlandsvistelse. Sjukförsäkringen 

skall ge ersättning och tillgång för öppen hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 2 kap. § (1) och (2) och finansieras av staten, landsting eller kommun. Enligt Lag 

(1994:746) om ändring i lagen (1982:381) 5 § bestämmer regeringen om grunder för 

medborgarnas rehabilitering och prövning om rätt till behandling. En försäkrad har preliminärt 

rätt till sjukpenning enligt Lag om allmän försäkring (1962:381) 3 kap 1 § om de grundläggande 

villkoren är uppfyllda. Enligt 3 kap. 2 § samma lag grundar sig sjukpenning på den försäkrades 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Enligt 5 b § samma lag gäller den 

sjukpenningsgrundande inkomsten även för medborgare som återvänder till Sverige efter vistelse 

utomlands om medborgaren har haft en bostad i Sverige under utlandsvistelsen. Enligt 3 kap. 7 

kap 1 § samma lag har den försäkrade rätten till sjukersättning om dennes arbetsförmåga 

är ”minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 

prestationsförmågan” och att denna förmåga stadigvarande är nedsatt enligt 3 kap. 7 b § samma 

lag. För att berättigas till sjukersättning måste den försäkrade ha fyllt 30 år och högst 65 år. 

Medborgaren måste enligt Lag (2001:489) 7 kap 1 § ha haft minst ett års inkomst innan 

sjukskrivningen inträffar. Enligt 7 kap 10 a § samma lag behåller den försäkrade rätten till 

sjukpenning under 364 dagar med 80 procent ersättning, därefter 550 dagar med 75 procent 

ersättning. En utlänning som innehar uppehållstillstånd i minst ett år i Sverige enligt 7 kap. 10 § 

samma lag kan tillgodogöra sig den tiden i hemlandet från och med att personen fyllde 16 år. 
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4.1.6 Rätt till studiestöd (SFS Studiestödslag 1999:1395) 

Rätt till studiestöd regleras i Sverige via studiestödslagen. För studien är endast 1-27 §§ 

intressant. Enligt 1 kap. 1 § ges till studerande vid högskolan både studiehjälp 2 kap. och 

studiemedel 3 kap. Rätt till studiestöd gäller i första hand svenska medborgare om de är varaktigt 

bosatta i Sverige enligt 1 kap 6 § och 2 kap 4 §. Enligt 1 kap 4 § jämställs utländska medborgare 

med svenska medborgare om de ”har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att 

genomgå utbildning här” enligt 2 kap. 4 § och därigenom erhållit rätt till social förmån i Sverige 

genom permanent uppehållsrätt för EES-medborgare enligt 1 kap 5 §. Studiehjälp som består av 

studiebidrag ges endast till studerande vid högskolan i Sverige enligt 2 kap. 2 § som studerar på 

heltid enligt 2 kap. 5 §, från och med medborgaren har fyllt 16 år enligt 2 kap. 3 § och till och 

med medborgaren fyller 54 år enligt 3 kap 3 §. För att erhålla rätt till utländska studier måste den 

studerande vara svensk medborgare enligt 2 kap. 9 § 1 samt att de utländska studierna anses 

kunna bedrivas likvärdigt och jämförbart med utbildningen i Sverige. För studiemedel som 

består av studielån gäller övervägande samma krav som för studiebidrag. Det enda som skiljer 

sig är att studielån även beviljas för studier på halvtid enligt 3 kap 5 §. Inkomstprövningen enligt 

3 kap. 16 § genomförs endast av studentens eget kapital. Detta får inte överskrida fribeloppet vid 

utbetalning av helt studiemedel. För att erhålla rätt till studiestöd vid utländska studier krävs att 

den studeranden innan sin utlandsvistelse varit bosatt i Sverige i minst två år sammanhängande 

enligt 3 kap 23 §. Utesluten från rätt till studiestöd är studerande som enligt 3 kap. 25 § erhåller 

studiehjälp enligt 2 kap, aktivitetsstöd, utbildningsbidrag för doktorander, sjukersättning eller 

rehabiliteringsersättning, eller statsbidrag. 

 

4.2 Nationella rättigheter i Tyskland 

4.2.1 Organisation av folkbokföringen (MRRG) 

Folkbokföringen regleras i Tyskland via Melderechtsrahmengesetz (MRRG). Relevanta 

paragrafer i folkbokföringslagen MRRG är 11-16 §§ Meldepflicht (folkbokföringsplikt). Enligt 

11 § (1) skall medborgaren som flyttar in i en lägenhet registrera sig vid folkbokföringen och ge 

nödvändig information 11 § (3). Vidare kontrollerar folkbokföringen uppgifterna med 

fastighetsägaren 11 § (4). Omyndiga personer kan av målsman genom fullmakt företrädas enligt 

6 § (2) des Betreuungsbehördengesetzes. Äger en medborgare flera bostäder så måste en av 

dessa bostäder benämnas som Hauptwohnsitz (huvudbostad), det vill säga vilken den mest 
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använda bostaden är enligt 12 § (1-2). Nebenwohnung (andrahandslägenheten) är alla andra 

bostäder som tillhör ägaren. Den som flyttar ut ur sin bostad och som inte har en annan bostad i 

inlandet skall avregistrera sig vid folkbokföringen enligt 11 § (2). Undantagen från registreringen 

är utländska diplomatiska missionärer eller utländska konsulära personer och deras anhöriga ifall 

de inte har tysk medborgarskap, inte har sin hemvist i Tyskland och inte har skattepliktiga 

inkomster genom arbete i Tyskland enligt 14 § (1). Undantag om registrering är att lagen inte 

gäller asylsökande. En medborgare som är registrerad i Tyskland behöver inte omregistrera sig 

vid genomförande av militärtjänst alternativt ett social frivillig år; likaså yrkessoldater, så länge 

medborgaren är kontinuerligt registrerad i Tyskland enligt 15 § (1) och att frånvarande utländskt 

uppehåll inte varar mer än 6 månader enligt 15 § (2) 2st, eller att medborgaren som vanligen är 

bosatt i utlandet inte överskrider två månaders oregistrerad vistelse i Tyskland.  

 

4.2.2 Organisation av EU-invandring till Tyskland (FreizgG-EU) 

EU-invandringen regleras i Tyskland via Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von 

Unionsbürgern (FreizgG-EU). Relevanta paragrafer inom FreizgG-EU är 2, 4-15 §§. Lagen 

riktar sig endast till unionsmedborgares rätt till invandring enligt 2 § (1) om denne har en 

gällande sjukförsäkring som gäller i Tyskland och sin egen försörjning enligt 4 §. Enligt artikel 5 

Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG gäller ett gällande pass eller identitetskort från det europeiska 

hemlandet för att fritt kunna röra sig i ett annat EU-land. Från och med inresedatum får EU-

medborgaren oregistrerat vistas i Tyskland enligt § 2 (5). Unionsmedborgare som har vistas i 

fem år i Tyskland har rätt till Daueraufenthaltsrecht (permanent uppehållsrätt) enligt 4 a § (1). 

Till dessa personer räknas arbetstagare, arbetssökande och studerande med gällande permanent 

uppehållstillstånd enligt 2 § (2). Vid vistelse i annat EU-land i två år förlorar EU-medborgaren 

sin permanenta uppehållsrätt i Tyskland. Enligt 7 § (1) måste unionsmedborgare lämna landet 

när det fastställs att rätten till uppehåll saknas. Har en EU-medborgare en gång förlorat sin rätt 

att vistas i Tyskland enligt 6 § (1) kan detta inte åberopas. Enligt 2 § (3) behåller EU-

medborgaren sin uppehållsrätt även under sjukdom och vid olycksfall eller vid oönskat 

arbetslöshet efter en minst ettårig anställning. Under vissa omständigheter kan EU-medborgare 

även beviljas permanent uppehållsrätt tidigare om de har varit bosatta i Tyskland i tre år och varit 

anställd under de senaste 12 månaderna. Detta gäller även för EU-medborgare som förlorar sin 

anställning genom olycka eller sjukdom enligt 4 a § (2) 2st eller som har haft arbete i två år, eller 
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som har arbetat i Tyskland i tre år men sedan varit anställd i ett annat EU-land, under 

förutsättning att denne minst en gång per vecka återvänder till sin bostad i Tyskland. 

Uppehållsrätten gäller även om EU-medborgaren vistas i ett annat land under mindre än 6 

månader i syfte till militärtjänst eller fria sociala året. I anledning av graviditet och förlossning, 

svår sjukdom eller studier gäller 12 månaders frånvaro i landet. Vidare behåller EU-medborgaren 

sin uppehållsrätt om han eller hon deltar i en utbildning som står i samband med hans eller 

hennes tidigare arbetsliv. Vid arbetslöshet efter minst ett års anställning varar uppehållsrätten i 6 

månader efter anställningens slut under förutsättning att EU-medborgaren är anmäld vid 

arbetsförmedlingen. 

 

4.2.3 Rätt till grundläggande försörjningsstöd (SGB XII) 

Socialförsäkringen för försörjningsstöd regleras i Tyskland via Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes 

Buch (XII) – Sozialhilfe 1-136 §§. För studien är utöver den inledande meningen endast 17-26 §§ 

intressant, det vill säga rätten till försörjningsstöd. Enligt SGB XII 8 § skall socialkontoret 

garantera att varje medborgare som är i behov av statligt försörjningsstöd ges enligt 8 § (1) hjälp 

till ekonomisk försörjning, grundläggande ekonomi i ålder och inkomstminskning, hjälp till 

hälsa, integrationshjälp för handikappade människor, hjälp till omvårdnad, hjälp till att övervinna 

sociala svårigheter inklusive personlig rådgivning. Försörjningsstöd beviljas när personen inte 

har rätt till arbetslöshetsersättning eller annan ersättning vid inkomstbortfall enligt 18 §. Enligt 

19 § Leistungsberechtigte är de medborgare berättigade till försörjningsstöd som enligt 19 § (1) 

inte har tillräckliga medel för att kunna upprätthålla en skälig levnadsnivå. Hos familjer där 

föräldrarna är gifta och lever tillsammans räknas båda parters inkomst ihop. Tillhör särkullebarn 

till hushållet som inte kan försörjas av inkomsten, så räknas den andra förälderns inkomst med 

innan försörjningsstöd beviljas. Enligt 20 § skall samboförhållanden jämställas med gifta pars 

förhållanden. Studerande och lärlingar har inget anspråk på försörjningsstöd vare sig de innehar 

studiestöd eller inte enligt 22 § (1). I undantag kan ges bidrag för särskild utsatta personer. Enligt 

23 § har utlänningar som har sin hemvist i Tyskland anspråk till försörjningsstöd för underhåll, 

sjukdom, graviditet, föräldraledighet och omvårdnad. Tyska medborgare som är bosatta i 

utlandet har ingen rätt till försörjningsstöd från Tyskland enligt 24 § (1). Enbart i nödsituationer 

kan ansökan prövas med slutliga krav att medborgaren återvänder till Tyskland. 
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4.2.4 Rätt till arbetslöshetsförsäkring (SGB II + III) 

Socialförsäkringen för arbetslösa regleras i Tyskland via Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch 

(II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende 1-74 §§ och Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) 

– Arbeitsförderung. Relevant för studien är endast SGB II 8-13 och 37 § om berättigande av 

arbetslöshetsförsäkring och SGB III 118-123 §§ om rätt till arbetslösersättning. Enligt SGB II 7 

§ är personer som har fyllt 15 år, personer som har förmåga att arbeta, och behövande personer 

berättigade. Personer som ansöker om arbetslösersättning måste vara stadigvarande bosatta i 

Tyskland. Utländska medborgare som varken har anställning, är egen företagare eller EES-

medborgare är inte berättigade till arbetslösersättning enligt 7 § (1) samma lag. EES-medborgare 

som är bosatta i Tyskland har enligt FreizgG 2 § (3) rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gäller 

endast om de har en gällande uppehållsrätt och är registrerade vid arbetsförmedlingen.  

Studerande eller lärling har inget anspråk på arbetslöshetsersättning enligt SGB II 7 § (5) även 

om de inte har rätt till studiestöd enligt BAföG 2 § (1a) eller utbildningsbidrag enligt SGB III 64 

§ (1). Enligt SGB II 8 § har alla personer arbetsförmåga som inte på grund av sjukdom eller 

handikapp är sjukskrivna i den omfattningen att de anses inte ha förmåga till att arbeta tre timmar 

per dag. Utlänningar kan endast anses ha arbetsförmåga om de har en gällande arbetstillståndsrätt. 

Arbetslösersättning beräknas efter inkomst. Som inkomst räknas även barnbidrag enligt SGB II 

11 § (1), förmögenhet i form av kapital och materiella värden enligt SGB II 12 §. Dock skall inte 

inräknas husförråd, en bil per familj, pensionssparande och den fastighet som används för fast 

boende. Återgång till arbete organiseras i Tyskland genom Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch 

(III) – Arbeitsförderung. Enligt SGB III 118 § (3) har den arbetssökande fullständig rätt till 

arbetslöshetsersättning om följande villkor är uppfyllda: Anspråk på arbetslöshetsersättning har 

alla anställda som 1st är arbetslösa, 2st är registrerade som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, 

3st har uppfyllt minima kraven enligt SGB III 123 §. Den så kallade Anwartschaftszeit kräver att 

den arbetslöse innan sin arbetslöshet måste ha haft skattepliktiga inkomster under 360 dagar för 

att ha rätt till arbetslöshetsförsäkringen. Detta kan innebära arbete, föräldraledighet eller 

värnplikt. 

 

4.2.5 Rätt till sjukvård (SGB I + SGB V) 

Socialförsäkringen regleras i Tyskland i Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner 

Teil. Enligt SGB I 4 § (1) socialförsäkringslagen har alla inom ramen av denna lag rätt till 
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tillgång av en socialförsäkring. Enligt 4 § (2) har alla som har en socialförsäkring rätt till de 

statliga försäkringarna, vilka är i Tyskland den enligt lag fastställda Kranken-, (sjuk-,) Pflege-, 

(omvårdnads-,) Unfall- (olycksfall-) och Rentenversicherung (pensionsförsäkringen). De 

grundläggande försäkringarna skall ge medborgare rätt till notwendigen Maßnahmen zum Schutz, 

zur Erhaltung (nödvändig åtgärd till skydd och upprätthållande), zur Besserung (till förbättring) 

och der Wiederherstellung der Gesundheit (återställandet av hälsan) och der Leistungsfähigkeit 

(prestationsförmågan). Vidare skall försäkringarna ge ekonomisk säkerhet vid Krankheit 

(sjukdom), Mutterschaft (havandeskap), Minderung der Erwerbsfähigkeit (minskat inkomst) och 

Alter (ålder). Även anhöriga till en bortgången försäkringstagare har anspråk på denna 

ekonomiska säkerhet. Socialförsäkringen för sjukförsäkringen regleras i Tyskland via 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung 1-319 §§. För 

studien är enbart 1, 5-9 och 187 § rätten till sjukvård intressant. Enligt SGB V 1 § är 

försäkringskassan en Solidargemeinschaft (solidarisk gemenskap) som bär ansvaret att 

Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu 

bessern (upprätthålla, återställa eller förbättra den förskärarens hälsotillstånd). Den försäkrade 

själv bär i första hand eget ansvar för att bevara sin hälsa genom en hälsosam livsstil samt aktiv 

delaktighet inom rehabilitation och vårdsökande. I Tyskland gäller enligt 5 § samma lag en 

försäkringsplikt för anställda, arbetslösa under den perioden då arbetslösersättning beviljas, inom 

familjen försäkrade, studerande som är inskrivna vid en erkänd högskola i Tyskland och som är 

registrerade som bosatta i Tyskland. För studenten gäller att den reducerade försäkringsavgiften 

enbart varar under 14 terminer och högst tills studenten fyllt 30 år. Därefter gäller den vanliga 

taxan vid en frivillig försäkring vare sig studierna är avslutade eller inte. Enligt 11 § samma lag 

gäller denna rätt oinskränkt för EES-medborgare som är bosatta i Tyskland och för asylsökande 

med förbehåll om minst 12 månaders uppehållstillstånd enligt Absatz 1 Nr. 13. Enligt 6 § samma 

lag befrias statsanställda tjänstemän, domare, soldater och lärare från försäkringsplikten. Andra 

försäkringsbefriade är låginkomsttagare enligt 7 § (1) samma lag.  Frivillig försäkring erbjuds 

personer som på grund av arbete i utlandet förlorat rätten till den statliga försäkringen enligt 9 § 

samma lag. Enligt § 187 samma lag träder medlemskapet i en statlig sjukförsäkringskassa i kraft 

vid den tidpunkt då den försäkrade uppfyller tillhörighetskraven. Detta betyder att en anställd 

inom den offentliga sektorn, exempelvis en förskollärare, har rätt till att tillträda DAK (Deutsche 

Angestellten Krankenkasse) utifrån att denne är anställd av staden, kyrkan eller privata företagare 
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och inte av staten. Statsanställda som exempelvis lärare i grundskolan har rätt till en privat 

sjukförsäkring, till exempel DeBeka (Deutsche Beamten Krankenkasse), där staten bidrar med 

50 % för resten av den anställdes liv. 

 

4.2.6 Rätt till studiestöd (BAföG) 

Studiestödslagen i Tyskland är reglerat via Bundesgesetz über individuelle Förderung der 

Ausbildung (BAföG-Gesetz). Lagen består av 1-68 §§. För studien är endast relevant 1-16 §§. 

Enligt BAföG 1 § Grundsatz har varje studerande som saknar en grundläggande försörjning rätt 

till studiestöd så länge den studerande inte har fyllt 30 år enligt 10 § Alter. Denna 

åldersbegränsning är anpassad till försäkringskassans reducerade avgifter för studerande enligt 

13 a §. Avsaknad av den studerandes egen försörjning kontrolleras enligt 11 § (2) genom att 

inhämta information om föräldrarnas inkomst och den studerandes kapitalsparande. Föräldrarnas 

inkomst är ointressant endast om uppgifterna om deras bostad saknas eller om den studerande 

beviljas studiestöd under särskilda krav enligt 11 § (3). Vidare har den studerande rätten till 

studiestöd för studier i hemlandet 4 § och i utlandet under förutsättning att den studerandes 

varaktiga bosättning förblir i Tyskland under utlandsvistelsen enligt 5 § (1-2). Ett vidare krav är 

att studiestöd för utländska studier enbart beviljas om den studerande kan uppvisa tillräckliga 

språkkunskaper samt att den utländska högskolan måste anses som likvärdig med det inhemska 

lärosätet och utbildningsplanen enligt 5 § (4). Enbart i undantagsfall ges individuell rätt till en 

studerande som är bosatt i en annan medlemsstat om denne kan motivera detta på ett 

övertygande sätt enligt 6 §. Rätt till utländska studier beviljas endast ett sammanhängande år 16 

§ (1). Enbart vid utbildningens krav ges rätt till ersättning för tre terminer till om det utländska 

lärosätet anses vara likvärdigt de inländska utbildningskraven enligt 16 § (2). Förutsättning 

förblir igen att den studerande måste ha kvar sin bostad i Tyskland samt att denne måste ha haft 

bostad i Tyskland i minst tre år innan sina utländska studier 16 § (3). Rätt till studiestöd gäller i 

första hand tyska medborgare, unionsmedborgare som innehar permanent uppehållsrätt eller som 

har haft en anställning i Tyskland som har ett innehållsmässigt samband med utbildningen såsom 

andra utlänningar som har en gällande permanent uppehållstillstånd och har varit stadigvarande 

bosatt i Tyskland i fyra år enligt 8 § (1). Samtliga medborgare måste vara varaktigt bosatta i 

Tyskland. 
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5  Analys  

5.1 Komparativ analys 

En komparativ analys innebär i första hand att staternas organisation av sina nationella statliga 

myndigheter står i fokus för denna undersökning. I nästa steg skall skillnaderna klargöras i en 

okommenterad översikt. 

 

5.1.1 Grundläggande skillnader om registrering av inhemska medborgare 

Sveriges folkbokföringslag innebär att varje registrerad medborgare erhåller ett personligt 

personnummer som används för att kunna ta del av den sociala välfärden i Sverige. En 

medborgare som på grund av sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd inte blir folkbokförd tilldelas 

ett personnummer eller samordningsnummer, men detta är inte aktiverat i folkbokföringsregistret. 

Detta innebär att medborgaren inte är mantalsskriven i Sverige och inte får tillgodogöra sig de 

sociala förmåner som Sverige erbjuder sina egna medborgare. Detta system saknas i Tyskland. 

Däremot registreras den tyska medborgarens bostad. I Sverige får en nyinflyttad 

unionsmedborgare folkbokföras som har en gällande uppehållsrätt som omfattar minst 12 

månader. I Tyskland finns inte ett krav på att uppehållsrätten skall gälla en viss tid utan det 

räcker med uppehållsrätt. Sverige förblir personen registrerad trots bosättning i utlandet om det 

anses att den har sin hemvist i Sverige. I Tyskland avregistreras medborgaren om denne inte har 

någon registrerad bostad. I Sverige avregistrerar sina medborgare först när de saknar hemvist i 

två år eller om de tillbringat ett år i utlandet.  

 

5.1.2 Grundläggande skillnader om registrering av EU-invandrare 

Studerande registreras i Sverige enligt invandrarförordningen under förutsättning att den 

studerande är antagen vid en erkänd högskola i Sverige, ”har en heltäckande sjukförsäkring för 

sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har 

tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.”30 Ett ytterligare krav är 

att den studerande har sin egen ekonomi för hemresan ordnad redan vid studiernas början. Vidare 

måste den studerande försäkra att han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den 

svenska socialförsäkringen enligt 4 kap. 9 § samma lag. Uppehållstillstånd för studerande ges i 

                                                            

30 Utlänningsförordning (2006:97) 3 a kap 8 § (2) 
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ett år i taget även om studierna inom ett program varar längre eller mindre beroende på 

studiernas omfattning. Medan Sverige begränsar uppehållsrätten för studerande för ett år i taget 

trots att utbildningen varar längre finns det inga sådana tidsbegränsningar för studerande i 

Tyskland.  

 

5.2 Skillnader avseende sociala rättigheter 

I detta avsnitt redovisas skillnader mellan Sverige och Tyskland avseende sociala rättigheter. 

Dessutom skall en fallstudie (av en tysk som flyttar till Sverige och en svensk som flyttar till 

Tyskland) illustrera skillnaderna mellan svensk och tysk lagstiftning. Därefter följer en 

utvärdering av de båda fallexemplen (kap. 5.3) för att specificera de hinder som begränsar den 

fria rörligheten av personer. 

 

5.2.1 Skydd vid inkomstbortfall 

Sverige beviljar endast sina medborgare rätt till försörjningsstöd medan Tyskland enligt SGB XII 

23 § ger utlänningar som har sin hemvist i Tyskland rätt till grundläggande försörjning. Däremot 

har tyska medborgare som är bosatta i utlandet inte rätt till försörjningsstöd enligt 24 § (1) 

samma lag. I Sverige måste en person som erhåller försörjningsstöd delta i särskild vald 

praktiker eller program enligt SoL 4 kap 4 §. Detta är en förutsättning att personen skall erhålla 

sin ersättning. 

 

5.2.2 Skydd vid arbetslöshet 

I Sverige har endast de personer rätt till arbetslöshetsersättning som är medlemmar i en 

arbetslöshetskassa enligt Lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) 2 §. I Tyskland ingår 

arbetslöshetskassan i arbetsförmedlingens ansvarsområde. I Sverige måste en person ha fyllt 20 

år enligt 6 § samma lag innan de kan anses berättigade till ersättning. I Tyskland gäller ett 15-års 

gräns enligt SGB II 7 §. I Tyskland får utlänningar endast rätt till ersättning om de uppfyller 

kraven om gällande arbetstillståndsrätt, vilket utesluter EES-medborgare enligt FreizgG 2 § (3). 

 

5.2.3  Skydd vid sjukdom 

I Sverige regleras sjukförsäkringen via inkomstbaserade inkomster för alla medborgare inklusive 

utlänningar som har uppehållstillstånd i minst ett år vid den statliga försäkringskassan. I 
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Tyskland regleras sjukförsäkringen via en sjukförsäkringsplikt, frivillig försäkring och befriad 

sjukförsäkringsavgifter för lågavlönade arbetstagare. För studenter i Tyskland upphör rätten till 

reducerade avgifter vid 30 års ålder, därefter kan studenterna försäkra sig frivilligt. I Tyskland 

har statsanställda, domare och soldater rätt till statlig privat sjukförsäkring enligt lag SGB V 6 §. 

 

5.2.4  Skydd vid studier 

I Sverige beviljas studerande vid högskola både studielån och studiebidrag enligt 

Studiestödslagen (1999:1395) 1 kap. 1 §, medan Tyskland endast beviljar studielån till 

studerande under förutsättning att denna inte har egen försörjning enligt BAföG 1 § samt att 

föräldrarnas inkomst enligt 11 § (2) samma lag ingår i beräkningen om rätt till studiestöd. Detta 

är inte så i Sverige då endast den studerande själv anger sin inkomst enligt Studiestödslagen 

(1999:1395) 3 kap. 16 §. I Tyskland beviljas rätt till studiemedel endast till studerande som inte 

fyllt 30 år enligt BAföG 10 §, medan studiemedel i Sverige beviljas till studerande upp till 54 års 

ålder enligt Studiestödslagen (1999:1395) 3 kap 3 §. Åldersbegränsningen i Tyskland är 

anpassad till försäkringskassans krav enligt BaföG 13 a §. Angående rätt till studiestöd för 

studier i utlandet skiljer sig kraven på fortsatt varaktig boende i Tyskland enligt 5 § (1) och (2) 

samma lag åt från de svenska reglerna där enda kravet är att den studeranden innan sina 

utländska studier skall ha varit bosatt i minst två år i Sverige enligt Studiestödslag (1999:1395) 3 

kap 23 §. Dessutom måste den tyska studerande ha haft bostad i Tyskland i minst tre år innan 

sina utländska studier BaföG 16 § (3). Sverige ställer däremot krav på svenskt medborgarskap 

för att bevilja rätt till utländska studier enligt 2 kap. 9 § (1) samma lag, medan i Tyskland 

beviljas endast rätt till studier i utlandet för max ett år enligt 16 § (1) samma lag eller för tre 

terminer om utbildningen kräver detta enligt 16 § (2) samma lag. 

 

5.3 Fallstudien 

5.3.1 Fallexempel utifrån den tyska medborgarens perspektiv vid flytt till Sverige 

1) Anta att en tysk medborgare flyttar till Sverige som arbetstagare och att arbetet varar minst 12 

månader med eventuell förlängning. Anta att den tyska medborgaren inte har möjlighet att 

behålla sin bostad i Tyskland under utlandsvistelsen och ingen anhörig eller trovärdig bekant 

ställer upp med en tysk adress under den tid som den tyska medborgaren arbetar i Sverige. Enligt 

lag är det den tyska medborgarens plikt att vid flytt ur lägenheten ange detta till 
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folkbokföringsregistret i Tyskland enligt MRRG 11 § (2). Samtidigt som den tyska medborgaren 

avregistreras upphör försäkringsskyddet enligt SGB V 5 §. För att erhålla uppehållsrätt som 

arbetstagare behöver den tyska medborgaren endast ett arbetsgivarintyg enligt Utlänningslagen 

(2005:716) 3 a kap. 3 § (1). Uppehållsrätten gäller i första hand så länge arbetet varar. Vid arbete 

som varar minst ett år behåller den tyska medborgaren sin uppehållsrätt enligt 3 a kap 5 § samma 

lag om den tyska medborgaren registrerar sig direkt vid arbetsförmedlingen och stannar minst tre 

år i Sverige efter att ha blivit arbetslös. Den tyska medborgaren som erhöll uppehållsrätt på ett år 

blir enligt folkbokföringslagen (1991:481) 3 § folkbokförd och erhåller ett personnummer. Vid 

sjukdom under första året i Sverige har den tyska medborgaren enligt Lag om allmän försäkring 

(2001:489) 7 kap 1 § ingen rättighet till sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Vilket land 

ansvarar för att garantera den tyska medborgaren tillgång till sjukvård i Sverige och därmed 

välfärden i detta fall? Eller är det medborgarens eget ansvar att ordna ett kontinuerligt boende i 

hemlandet under den obestämda utlandsvistelsen? 

 

2) Anta att en tysk medborgare flyttar till Sverige som arbetstagare och att arbete varar sex 

månader med eventuell förlängning. Anta att den tyska medborgaren inte har möjlighet att 

behålla sin bostad i Tyskland under utlandsvistelsen och ingen anhörig eller trovärdig bekant 

som ställer upp med en tysk adress under tiden den tyska medborgaren arbetar i Sverige. Enligt 

lag är det den tyska medborgarens plikt att vid flytt ur lägenheten ange detta till 

folkbokföringsregistret i Tyskland enligt MRRG 11 § (2). Samtidigt som den tyska medborgaren 

avregistreras upphör försäkringsskyddet enligt SGB V 5 §. För att erhålla uppehållsrätt som 

arbetstagare behöver den tyska medborgaren endast ett arbetsgivarintyg enligt Utlänningslagen 

(2005:716) 3 a kap. 3 § (1). Uppehållsrätten gäller i första hand så länge arbetet varar. Vid arbete 

som varar mindre än ett år behåller den tyska medborgaren sin uppehållsrätt i sex månader efter 

inträffad arbetslöshet enligt Utlänningsförordning (2006:97) 3 a kap 1 § (1-2) om den tyska 

medborgaren registrera sig direkt vid arbetsförmedlingen. Den tyska medborgaren som erhöll 

uppehållsrätt på sex månader blir enligt folkbokföringslagen (1991:481) 3 § inte folkbokförd 

men erhåller ett personnummer enligt lag (2009:272) om ändring i folkbokföringslagen 

(1991:481) 18 § (3). Vid sjukdom under första året i Sverige har den tyska medborgaren enligt 

lag om allmän försäkring (2001:489) 7 kap 1 § ingen rättighet till sjukpenningsgrundande 

inkomst (SGI). Återigen ställer sig samma fråga om vilket land som ansvara för att garantera den 
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tyska medborgaren tillgång till sjukvård i Sverige och därmed välfärden i detta fall? Eller är det 

medborgarens eget ansvar att ordna ett kontinuerligt boende i hemlandet under den obestämda 

utlandsvistelsen? 

 

3) Anta att en tysk medborgare flyttar till Sverige som studerande inom ram av utbytesstudier 

(Erasmus) och att studierna varar en termin, det vill säga sex månader. Anta att den tyska 

medborgaren inte har möjlighet att behålla sin bostad i Tyskland under utlandsvistelsen och 

ingen anhörig eller trovärdig bekant som ställa upp med en tysk adress under tiden den tyska 

medborgaren studerar i Sverige. Enligt lag är det den tyska medborgarens plikt att vid flytt ur 

lägenheten ange detta till folkbokföringsregistret i Tyskland enligt MRRG 11 § (2). Samtidigt 

som den tyska medborgaren avregistreras upphör försäkringsskyddet enligt SGB V 5 §. För att 

erhålla uppehållsrätt som studerande behöver den tyska medborgaren enligt Utlänningslag 

(2005:716) 3 a kap. 3 § (3) en tillräcklig försörjning samt en gällande sjukförsäkring som gäller i 

Sverige. För att erhålla studiestöd från Tyskland krävs att den studerandes föräldrar inte har 

mögligheter att bekosta studierna enligt BAföG 1 § eller att den studerande uppfyller särskilda 

krav enligt 11 § (3) samma lag samt bosättning i Tyskland under utlandsvistelsen enligt 5 § (1-2) 

samma lag. Återigen inställer sig samma frågan om vilket land som ansvarar för att garantera den 

tyska medborgaren genomförbarhet till studier i Sverige utan möjlighet till gällande 

sjukförsäkring, studiestöd och uppehållsrätt i detta fall. Eller är det medborgarens eget ansvar att 

ordna ett kontinuerligt boende i hemlandet under en kortare utlandsvistelse? 

 

5.3.2 Fallexempel utifrån den svenska medborgarens perspektiv vid flytt till Tyskland 

1) Anta att en svensk medborgare flyttar till Tyskland som arbetstagare och att arbetet varar 

minst 12 månader med eventuell förlängning. Anta att den svenska medborgaren inte har 

möjlighet att behålla sin bostad i Sverige under utlandsvistelsen och ingen anhörig eller trovärdig 

bekant som ställa upp med en svensk adress under tiden den svenska medborgaren arbetar i 

Tyskland. Enligt folkbokföringslagen (1991:481) 20 § och 36 § blir den svenska medborgaren 

avregistrerad vid flytt till utlandet som varar längre än ett år. Enligt 36 § samma lag är detta den 

svenska medborgarens plikt att underrätta skatteverket om detta. Enligt socialförsäkringslagen 

(1999:799) 1 kap. 3 § behåller den svenska medborgaren rätten till sjukvårdsförmån vid 

utlandsvistelse. Den svenska medborgaren erhåller uppehållsrätt i Tyskland enligt FreizgG-EU 2 
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§ (1) och 4 §. Vid arbete som varar minst ett år behåller den svenska medborgaren sin 

uppehållsrätt även sex månader efter inträffad arbetslöshet enligt 2 § (3) samma lag. Den svenska 

medborgaren som har beviljats uppehållsrätt enligt 2 § (3) har rätt till arbetslöshetsförsäkring 

enligt SGB II 7 § 4 (1). Fallexemplet visa inga synliga hinder av den fria rörligheten för den 

svenska arbetstagaren i Tyskland. 

 

2) Anta att en svensk medborgare flyttar till Tyskland som arbetstagare och att arbetet vara i 

endast sex månader med eventuell förlängning. Anta att den svenska medborgaren inte har 

möjlighet att behålla sin bostad i Sverige under utlandsvistelsen och ingen anhörig eller trovärdig 

bekant som ställa upp med en svensk adress under tiden den svenska medborgaren arbeta i 

Tyskland. Enligt folkbokföringslag (1991:481) 36 § (2) förblir den svenska medborgaren 

avregistrerad vid flytt till utlandet. Enligt 36 § samma lag är det den svenska medborgarens plikt 

att underrätta skatteverket om detta. Enligt socialförsäkringslagen (1999:799) 1 kap. 3 § behåller 

den svenska medborgaren rätten till sjukvårdsförmån vid utlandsvistelse. Den svenska 

medborgaren erhåller uppehållsrätt i Tyskland enligt FreizgG-EU 2 § (1) och 4 §. Vid 

arbetslöshet efter sex månader arbete gäller uppehållsrätten endast om den svenska medborgaren 

deltar i en utbildning som har anknytning till det tidigare arbetet eller om arbetslösheten 

orsakades av en olycka eller sjukdom enligt FreizgG-EU 2 § (3) och 4 a § (2) 2st. Den svenska 

medborgaren som har beviljats uppehållsrätt enligt 2 § (3) har rätt till arbetslöshetsförsäkring 

enligt SGB II 7 § 4 (1). Återigen visa fallexemplet inga synliga hinder av den fria rörligheten för 

den svenska arbetstagaren i Tyskland. 

 

3) Anta att en svensk medborgare flyttar till Tyskland som studerande inom ramen för 

utbytesstudier (Erasmus) och att studierna varar en termin, det vill säga sex månader. Anta att 

den svenska medborgaren inte har möjlighet att behålla sin bostad i Sverige under 

utlandsvistelsen och ingen anhörig eller trovärdig bekant som ställa upp med en svensk adress 

under tiden den svenska medborgaren studerar i Tyskland. Enligt lag är det den svenska 

medborgarens plikt att vid flytt ange detta till Skatteverkets folkbokföringsregister i Sverige 

enligt folkbokföringslag (1991:481) 36 §. Enligt socialförsäkringslagen (1999:799) 1 kap. 3 § 

behåller den svenska medborgaren rätten till sjukvårdsförmån vid utlandsvistelse.  För att erhålla 

uppehållsrätt som studerande behöver den svenska medborgaren enligt FreizgG-EU 4 § uppge en 
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tillräcklig försörjning samt en gällande sjukförsäkring som gäller i Tyskland. För att erhålla 

studiestöd från Sverige krävs att den studerande är registrerad vid en erkänd utländsk högskola 

enligt studiestödslag (1999:1395) 2 kap. 9 § (1). Återigen visa fallexemplet inga synliga hinder 

av den fria rörligheten för den svenska studenten i Tyskland. 

 

5.4 Utvärdering 

Vad är problemet i fallexemplen? I tyskens fall är det krav på bosättning i Tyskland som 

förhindrar den tyska medborgaren från att ta vara på både sin anställning och sina studier i 

Sverige under en längre period. Till detta tillkommer att den begränsade uppehållsrätten i 

Sverige förhindrar att den tyska medborgaren kan bli folkbokförd i Sverige och på så vis hamnar 

utanför försäkringsskyddet i både Tyskland och Sverige. Det blir omöjligt för den tyska 

medborgaren att ta vara på sin rätt till fri rörlighet trots anställning eller antagning till högskola i 

Sverige. Detta visa sig tydligt i det faktum att inget land beviljar den tyska medborgaren 

sjukpenning under vistelsen i Sverige trots att arbetstagaren har skattepliktig inkomst i Sverige. 

Den tyska medborgaren kan inte praktiskt omsätta sin rätt till fri rörlighet utan att falla ur 

välfärdssystemet i Tyskland, vid avsaknad av bostad i Tyskland under utlandsvistelsen. Och 

samtidigt på grund av avsaknad av permanent uppehållsrätt hålls den tyska medborgaren utanför 

den svenska välfärden, så ser situationen för den svenska medborgaren bättre ut. Då Sverige inte 

har krav på bostad i Sverige och att Tyskland inte har det krav om minima tid på ett år för att bli 

folkbokförd i Tyskland. Den svenska medborgaren kan därför ta vara på sin rätt till den fria 

rörligheten i Tyskland. Detta gäller till och med när det gäller rätt till arbetslöshetsersättning eller 

försörjningsstöd vid inkomstbortfall.  

 

C Avslutning 

6 Diskussion och slutsats 

Frågan som kan ställas här är om den fria rörligheten utifrån det tyska perspektivet bara är 

avsedd för rika medborgare som har råd att behålla boende i hemlandet under utlandsvistelse? 

Hur kan man hävda rättvisa om den svenska medborgaren ges i Tyskland möjlighet att följa upp 

arbeten och studier enligt given lagstiftning i Tyskland; även vid arbetslöshet eller sjukdom. 

Medan den tyska medborgaren bemöts av blockeringar och omöjligheter av den givna lagen i 

Sverige och även kravet om boende av de tyska myndigheterna? Kan detta anses bryta mot 
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effektivitetsprincipen, som säger att staterna gör ”det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att 

utöva sådana rättigheter.” 31 Enligt den givna nationella lagstiftningen i kapitel 3 och 

resonemangen i fallexemplen kan det anses vara detta, i alla fall med avseende på den tyska 

medborgarens möjlighet att tillbringa sin tid i Sverige. Enligt artikel 12 EG förbud mot 

diskriminering av unionsmedborgare och att lika fall skall behandlas lika kan det utifrån 

fallexemplen anses att den tyska medborgaren blir indirekt diskriminerad. Bernitz definierar 

indirekt diskriminering som varje situation en unionsmedborgare blir missgynnad med hänsyn 

till den faktisk lidna skadan, obehag eller annan nackdel. Fallexemplen visar tydligt nackdelen 

som den tyska medborgaren bemöter vid flytt till Sverige på grund av den nationella svenska 

lagstiftningen. Utifrån gemenskapsrättens krav på likvärdighetsprincipen, det vill säga att den 

nationella lagstiftningen skall jämställas med de gemenskapsrättliga principerna kan den svenska 

nationella lagstiftningen om begränsat uppehållstillstånd för arbetstagare anses som ett hinder för 

genomförbarhet av unionsmedborgarens rätt till fri rörlighet. Genom att Sverige prioriterar den 

nationella lagstiftningen före den gemensamrättsliga lagstiftningen. Det finns juridiska områden 

där detta är rekommenderad, dock har i detta fall EG-domstolen framfört att den fria rörligheten 

inte bara är ”en grundläggande princip inom gemenskapsrätten, utan även en fundamental 

rättighet,” 32  för alla unionsmedborgare. Den nationella autonomin speglar alltså de givna 

rättigheterna för de europeiska staterna, medan rätten om den fria rörligheten riktar sig till 

unionsmedborgare. Hur står dessa två givna rättigheter i konflikt med varandra? Den statliga 

självständiga organisationen har antagligen till nackdel att EU-ländernas statliga myndigheter 

inte samarbetar, vilket som visat leder till problem för den enskilde medborgaren som vill ta vara 

på sin rättighet till den fria rörligheten inom EU.  Slutligen kan konstateras att den europeiska 

unionens regelverk för unionsstaterna i form av staternas identitet och självständig organisation 

innebär en obalanserad genomförbarhet för en del av unionsmedborgare som ovanstående 

fallexemplen har visat. Utifrån att gemenskapsrätten skall gälla samtliga unionsmedborgare som 

på grund av arbete, studier, eller privata skäl flytta från sitt hemland till annat EU-land kan detta 

faktum av obalans anses som ett hinder av vissa unionsmedborgares rättighet till den fria 

rörligheten för personer. Utöver detta kan även anses att som exemplet visar den tyska 

                                                            

31 EG mål C-518/08 avsnitt 38 
32 Bernitz 2007, 292 
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unionsmedborgaren blir diskriminerad jämfört med den svenska unionsmedborgaren som enligt 

tysk lag kan genomföra sina planer av att arbeta eller studera i Tyskland. Ojämlikheten består i 

detta fall av att en hel del olika sociala nationella lagstiftningar, som tillsammans bildar ett 

skyddande nätverk för medborgaren skiljer sig åt. Det ligger härvidlag inte i 

unionsmedborgarens makt att påverka sin egen situation. Problematiken av fortsatt rätt till 

socialförsäkring, som i tyskens fall visar sig vara avgörande för en missgynnad fri rörlighet i 

Sverige som innebär enligt artikel 24.2 EG att medlemsstaterna har rätt att inskränka rätten till 

socialt bistånd och att detta inte kan anses som diskriminering i sig. Däremot kan hindret anses 

bryta mot sammanläggnings och exportabilitetsprinciperna.33 Det skulle behövas en anpassning 

av de sociala myndigheterna mellan medlemsländerna för att skydda unionsmedborgarens rätt 

om tillgång till välfärden under utlandsvistelsen. Detta kunde regleras av Europakommissionen 

och den nationella regeringen. Frågan ställa sig här om de ansvariga institutionerna är mån om 

denna grundläggande problematik. I dagens läge fattas detta rättsliga skydd och blockerar 

ensidigt vissa medborgare tillgång till de ovan nämnda tillgångarna, så att som i exemplet den 

tyska medborgaren hamnar utanför det socialrättsliga skyddsnätet. Och hur skall man lösa 

problematiken utan att ta ifrån unionsstaterna rätten till en självständig processuell organisation 

av sina myndigheter samtidigt som unionsmedborgares rätt till den fria rörligheten inte skall 

inskränkas? Idag ser det ut som att unionsmedborgares rätt till fri rörlighet, som i den tyska 

medborgarens fall visat sig, endast är en verklighet rent teoretiskt men omöjligt i praktiken. 
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