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Abstract 

There is a system in place in the European Union regulated by Regulation (EC) 

No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 

on the (cit. the Regulation) that coordinates the social security benefits amongst 

the member states for migrating workers and others. This system is in place so 

that migrating workers and others get to retain their rights and acquired advan-

tages concerning social security benefits when moving within the European 

Union for work or other pursuits. The Regulation do not grant the European 

Unions any authority over the members states’ national social security legislation, 

the right to legislate and amend the terms and conditions of the national social 

security benefits are reserved for each member state. The Regulation’s only aim 

is to draw up a system of coordination concerning the member states social secu-

rity system. Such a system of coordination was deemed necessary due to the ne-

gative effects arising when migrant workers and other persons moved within the 

European Union. The differences existing between the member states national 

social security legislation could lead to negative effects for persons moving within 

the European Union. Depending on the terms of the national social security le-

gislation, situations could arise where a migrating worker would be left without 

any social security coverage when for example living in one member state and 

working in another.  

The Regulations primary rules for coordination are rules of equality of treat-

ment of persons, equal treatment of benefits income, facts or events, aggregation 

of periods and waiving of residence rules. The coordination rules guarantee that 

persons moving within the European Union retain the rights acquired concer-

ning social security benefits, thereby removing hindrances for the free movement 

of persons and benefitting the free movement of persons. 

This paper’s focus is the Swedish social security benefit, the Swedish parent’s 

allowance and the purpose of this study is to present a systematic review and 

analysis of the Regulation’s rules of coordination on the Swedish parent’s allo-

wance. This is done by analysing how the Swedish parent’s allowance becomes 

applicable according to the Regulation and how and when the coordination of 

the Swedish parent’s allowance takes place according to the Regulations rules of 

coordination.  



  

 

 

It is noticeable that the classification of the Swedish parent’s allowance according 

to the Regulation has recently been changed by the Supreme Administrative 

Court of Sweden. The reclassification of the Swedish parent’s allowance accor-

ding to the Regulation finds that the way the coordination of the Swedish parent’s 

allowance takes places changes in several ways. Most notably by the fact that 

Sweden now is subjected to an increased obligation to grant Swedish parent’s 

allowance to citizens of the European Union than before. The analysis conducted 

in the paper, especially finds that the classification of the Swedish parent’s allo-

wance up until now was wrong and also that the Swedish government, who made 

the classification in the first place, must have had the knowledge, in some capa-

city, that their classification of the Swedish parent’s allowance according to the 

Regulation were fallible. 

It is hoped this paper will inform it’s readers about the rights of the citizens 

of the European Union to Swedish parents’ allowance following the Supreme 

Administrative Court of Sweden’s new ruling. 

 

Keywords: Swedish parent’s allowance, European Union, Regulation (EC) 

No 883/2004, coordination of social security systems, family benefits
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1 Bakgrund 

1.1 Ämne 

Den fria rörligheten för personer, tillsammans med den fria rörligheten för varor, 

tjänster och kapital, utgör en av Europeiska unionens (EU) grundstenar. Av arti-

kel 3 fördraget om europeiska unionen (FEU) följer det att EU ska erbjuda un-

ionsmedborgarna rätten och friheten att röra sig inom medlemsländernas gränser 

och uppehålla sig där. Varje unionsmedborgare kan bo i ett annat medlemsland 

så länge denne har medlen att försörja sig själv och inte ligger landets sociala 

bidragsystemet till last.1 

Fundamentala bestämmelserna för den fria rörligheten för arbetstagare finns 

i artiklarna 45-48 fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I ar-

tikel 45 fastställs det att EU ska säkerställa fri rörlighet för arbetstagare inom 

EU:s territorium. All form av diskriminering inom medlemsländernas rättsord-

ningar ett område med frihet och den fria rörligheten ska garanteras. Unions-

medborgare har på grund av nationalitet är förbjudet.2 Vidare ska EU inom om-

rådet för de sociala trygghetssystemen, såsom inom socialförsäkringens område, 

besluta om nödvändiga åtgärder för att den fria rörligheten för arbetstagare ska 

kunna genomföras.3  

Socialförsäkringar är ofta skatte- eller avgiftsfinansierade och utgår till indivi-

der enligt lag när någon ”risk” förverkligas utan att en faktisk individuell prövning 

av individens behov av ersättning görs. Socialförsäkringssystemet syftar till att 

individens kostnader för vissa händelser fördelas på hela samhället genom att 

resurser allokeras från det allmänna till individer som utsätts för olika sociala ris-

ker, såsom sjukdom eller familjebildning, som leder till att individen måste avstå 

från förvärvsarbete och då förlorar inkomst. Till exempel har alla som får barn 

enligt lag rätt till föräldrapenning om de uppfyller kvalifikationsvillkoren och kan 

därefter beviljas föräldrapenning.4   

                                                      
1 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 5 uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, s. 

134. 
2 Art. 18 FEUF. 
3 Art. 48 FEUF. 
4 Holm, Emma, Fri rörlighet för familjer – En normativ analys av föräldrapenningen och EU-rätten, Juristför-

laget i Lund, Lund, 2010, s. 42.  



 10 

 

 

 

Skillnader som föreligger bland EU-medlemsländernas olika socialförsäkringssy-

stem kan innebära att en arbetstagare från ett medlemsland som arbetar i ett an-

nat medlemsland kan komma missgynnas på olika sätt och vis. En sådan skillnad 

kan då utgöra ett hinder för den fria rörligheten för personer. För att motverka 

negativa effekter beträffande socialförsäkringar som kan uppstå för svenskar när 

de arbetar i andra länder har Sverige slutit konventioner på socialförsäkringens 

område med en del olika länder.5 Inom EU gäller Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr. 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen (cit. samordningsförordningen) som syftar till att främja fri 

rörlighet för arbetstagare och motverka de negativa effekter som kan uppstå för 

migrerande arbetstagare beträffande socialförsäkringar.  

Samordningsförordningen gör inga anspråk på att harmonisera medlemslän-

dernas socialförsäkringssystem utan syftet är samordning och koordinering. På 

detta vis kan en unionsmedborgare arbeta i ett annat medlemsland utan att gå 

miste om sina socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning. Det är dock 

fortfarande medlemsländerna själva som bestämmer villkoren och innehållet i de 

nationella socialförsäkringssystemen.6 Detta medför emellanåt problem när det 

ska fastställas vilket medlemslands lagstiftning som är tillämplig och vilket med-

lemsland som ska utge socialförsäkringsrättsliga ersättningar. Det är ett komplext 

rättsområde med en omfattande praxis från Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen) som i flera fall har behövt klargöra rättsfrågor på området. En del 

rättspraxis finns även från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).  

HFD meddelade senast den sjätte februari 2019 dom i fråga om föräldrapen-

ning med EU-rättslig grund. HFD fastställde att den svenska föräldrapenningen 

ska klassificeras som en familjeförmån enligt samordningsförordningen lista över 

sakområden. Innan samordningsförordningens införande klassificerades föräld-

rapenning redan som en familjeförmån enligt samordningsförordningens före-

gångare, men vid samordningsförordningens ikraftträdande år 2010 ändrade Sve-

rige klassificeringen av föräldrapenningen och anmälde till EU-kommissionen att 

föräldrapenningen skulle klassificeras som en förmån vid moderskap och likvär-

diga förmåner vid faderskap (cit. moderskaps- och faderskapsförmån), vilket man 

menade var förenligt med den nya samordningsförordningens lista över sakom-

råden.7   

                                                      
5  Till exempel lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om 

social trygghet och lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet.   
6 Nyström, s. 138. 
7 Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 6869-17, meddelad i Stockholm, den 6 februari 2019, 

p. 12-14. 
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Enligt samordningsförordningen gäller olika regler för hur samordningen av en 

nationell socialförsäkringsförmån ska gå till, beroende på hur förmånen klassifi-

ceras bland de sakområden som listas i samordningsförordningen. Föräldrapen-

ningens om-klassificering har lett till att föräldrapenningen numera ska samord-

nas enligt samordningsförordningens regler om familjeförmåner, vilket innebär 

att föräldrapenningen är föremål för nya regler och bestämmelser beträffande 

samordningen. Att föräldrapenningen nu samordnas som en familjeförmån in-

nebär att Sverige har får ett utvidgat ansvar att utbetala föräldrapenning till per-

soner utanför landet och kan i flera fall i större utsträckning bli ansvarigt att betala 

föräldrapenning utomlands. Försäkringskasasan, som är handläggande myndig-

het, behöver nu sätta åt sidan sin tidigare tillämpning av samordningsförord-

ningen och måste samordna föräldrapenningen enligt förordningens bestämmel-

ser om familjeförmåner.8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har i syfte att undersöka och analysera hur samordningen av föräldra-

penningen enligt samordningsförordningen går till, sedan föräldrapenningens 

om-klassificering som familjeförmån enligt samordningsförordningen. 

Följande frågeställning behöver behandlas för att uppfylla syftet med uppsat-

sen: 

 

Hur förhåller sig föräldrapenningen till samordningsförordningens principer och 

regler om samordning? 

 

För att besvara den frågan behöver man analysera hur samordningsförordningen 

tillämpas på föräldrapenningen och fastställa hur den nationella svenska föräld-

rapenningrätten förhåller sig till samordningsförordningen. Detta görs genom att 

besvara följande frågor: 

 

1. På vilket sätt faller föräldrapenningen in under samordningsförordningens till-

lämplighetsområde? 

 

2. När blir svensk lagstiftning om föräldrapenning tillämplig enligt samordnings-

förordningen?  

 

                                                      
8 Se Försäkringskassans uppdaterade vägledning Föräldrapenning vägledning 2002:1 version 15. 
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3. Hur går samordningen av föräldrapenningen till enligt samordningsförord-

ningens regler om likabehandling, likställande, sammanläggning och exportabili-

tet? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar EU-medborgares rätt till svensk föräldrapenning i Sverige. 

Uppsatsen behandlar främst migrerande arbetstagare och unionsmedborgares 

rätt till föräldrapenning för vilka de centrala bestämmelserna i samordningsför-

ordningen gäller. Uppsatsen behandlar inte samordningen av föräldrapenning för 

särskilda personkategorier som offentlig anställda och flygpersonal för vilka hu-

vudreglerna enligt samordningsförordningen inte är tillämpliga och för vilka sam-

ordningen görs med andra utgångspunkter om försäkringstillhörighet. I artikel 

11.3-5 samordningsförordningen återfinns undantagen från huvudregeln om sär-

skilda personkatergoriers försärkingstillhörighet.  

Ett annat område som inte behandlas i uppsatsen är föräldraledighet. En för-

utsättning för föräldrapenning är föräldraledighet, att man avstår från arbete för 

att vårda sitt barn. Föräldraledighet är däremot inte en socialförsäkringsrättslig 

sak utan en arbetsrättslig fråga. I Sverige regleras föräldraledigheten enligt föräld-

raledighetslagen (1995:584).  

1.4 Metod och material 

Denna uppsats författas i grunden med en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatisk 

metod används för att beskriva gällande rätt genom att fastställa gällande rätt och 

systematisera rätten i form av regler och principer.9 För att lösa rättsliga problem 

används rättsdogmatiken som innebär att man på ett vedertaget sätt tillämpar 

rättsregler på ett rättsligt problem för att finna en korrekt lösning10. Fastställande 

av gällande rätt är det som krävs för att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara 

frågan hur den svenska nationella föräldrapenningen förhåller sig till samord-

ningsförordningen. Den rättsdogmatiska metoden kräver prövbarhet vilket inne-

bär att arbetet författas på ett sådant sätt att dess resultat kan granskas med hjälp 

av källmaterialet, vilket förutsätter att arbetet genomförs med god hänvisningssed 

                                                      
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 4 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, s. 49. 
10 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 21–

45, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
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och att fullständighet eftersträvas i materialet.11 I centrum för den rättsdogma-

tiska metoden står rättskälleläran, som talar om vilka rättskällorna är, deras in-

bördes hierarki samt principerna om rättskälleläran.12 De sedvanliga rättskällorna 

består, i hierarkisk ordning, av lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Dessa käl-

lor utgör de huvudsakliga källmaterialet för uppsatsen. Ändamålsinriktad tolk-

ning och motsatslut är exempel på några principer om rättskälleläran.13  

Då uppsatsen behandlar en EU-rättslig fråga utgör även EU-rättsliga källor 

material för uppsatsen. Eftersom gällande rätt inom EU ska fastställas är det 

också nödvändigt att EU-rättslig metod används, då det inom EU-rätten finns 

andra rättskällor och tolkningsmetoder. EU-rätten utgör en del av den svenska 

nationella rätten. Men det EU-rättsliga systemets del i den svenska nationella rät-

ten är speciell i den bemärkelsen att de EU-rättsliga källorna förhåller sig till den 

svenska rätten och de svenska rättskällorna på ett särskilt sätt. De EU-rättsliga 

källorna har en annan påverkan på den svenska rätten än de vad de vedertagna 

nationella rättskällorna har. EU-rättskällorna har även ett inbördes förhållande. 

De inverkar på den svenska nationella rätten på olika sätt beroende på vilken 

rättsverkan de har och var i den EU-rättsliga normhierarkin de befinner sig i.14  

De huvudsakliga EU-rättsliga källorna med bindande rättsverkan i förhållande 

till nationell rätt är bland annat primärrätten, Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), sekundärrätt, allmänna rättsprin-

ciper och EU-domstolens rättspraxis. Icke-bindande sekundärrätt och andra 

rättskällor som EU-rättsliga förarbeten och doktrin är endast vägledande.15 Den 

EU-rättsliga källan med högst valör som har företräde framför de övriga EU-

rättsliga källorna och svensk nationell rätt är primärrätten. De främsta primär-

rättsliga källorna är FEU och FEUF som fastställer fördelningen av ansvar och 

befogenheter mellan EU och medlemsländerna.16  

EU:s institutioner har med befogenheter grundande i fördragen rätten att ut-

färda rättsakter, vilka utgör sekundärrätten. Sekundärrätten är underordnad pri-

märrätten enligt EU:s rättskällelära och primärrätten har företräde framför se-

kundärrätten om de skulle stå emot varandra.17 Enligt artikel 288 FEUF har EU:s 

institutioner rätt att utfärda förordningar, direktiv och beslut vilka är bindande 

sekundärrätt.18   

                                                      
11 Sandgren, s. 49-50. 
12 Sandgren, s. 45. 
13 Kleineman, s. 21. 
14 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 40. 
15 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
16 Hettne & Otken Eriksson, s. 41.  
17 Art. 263 FEUF. 
18 Hettne & Otken Eriksson, s. 42. 
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Förordningar och direktiv inleds ofta med en ingress som ger vägledning vid 

tolkning av rättsaktens artiklar. Skälen som anges i ingressen är dock inte bin-

dande i formell mening, utan är tänkta att utgöra hjälp vid tolkningen av rätssak-

ten.19 

Av artikel 288 FEUF följer det vidare att förordningar har direkt tillämplighet, 

de har en allmän giltighet i hela EU utan att de behöver införlivas i nationell rätt. 

Förordningar har även direkt effekt, de har företräde framför nationell rätt. Di-

rektiv däremot har inte direkt tillämplighet och måste införlivas i nationell rätt. 

Det är upp till medlemsländerna att bestämma hur direktiven ska införlivas för 

att dess innehåll ska genomföras. EU-domstolen har dock satt upp krav på att 

direktiv måste införlivas på ett tydligt, precist och klart sätt för att rättssäkerheten 

inte ska eftersättas.20 Nationell rätt behöver även tolkas direktivkonformt fastän 

ett direktiv saknar direkt effekt.21 

När EU-rätten inte ger ett tydligt svar på en rättsfråga är det EU-domstolen 

som har i uppgift att tolka EU-rätten och se till att den tillämpas på ett korrekt 

sätt i alla medlemsländer.22 EU-rättslig metod präglas av en ändamålsbaserad 

tolkningsmetod och eftersom fördragen är målinriktade tolkar även EU-domsto-

len EU-rätten på ett ändramålsbaserat sätt och har fått en rättsskapande roll. 

Rättspraxis från EU-domstolen är därför en viktig rättskälla inom EU-rätten. När 

EU-domstolen har att döma i svåra fall och där lagtext inte ger några tydliga svar 

använder domstolen sig av allmänna rättsprinciper för att lösa rättsliga problem.23 

Allmänna rättsprinciper utgör, såsom i svensk rätt, även en viktig rättskälla för 

rättstolkning inom EU. Vilka allmänna rättsprinciper som är av betydelse för en 

rättsfråga skiljer sig åt beroende på rättsfrågans natur. Av betydelse är också inom 

vilket rättsområde en rättsfråga ska besvaras. Likabehandlingsprincipen är till ex-

empel en viktig EU-rättslig princip som förbjuder diskriminering på grund av 

nationalitet inom EU-rättens tillämpningsområde och som bland annat tar sig till 

uttryck i artikel 4 samordningsförordningen. Oberoende sin ställning inom den 

EU-rättsliga normhierarkin har EU-rättskällorna med bindande rättsverkan före-

träde framför nationell rätt. Om EU-rätten inte hade företräde framför nationell 

rätt skulle EU-samarbetet enkelt kunna undermineras genom att medlemslän-

derna efter sina egna intressen satte EU-rätten ur spel, vilket EU-domstolen 

faställde redan på 60-talet.24  Detta gäller inom hela den nationella rättsordningen, 

                                                      
19 Kleineman, s. 27-28. 
20 Hettne & Otken Eriksson, s. 185. 
21 Hettne & Otken Eriksson, s. 188. 
22 Art. 19 FEU. 
23 Hettne & Otken Eriksson, s. 63. 
24 Dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., 6-64, EU:C:1964:66, domslut. 
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både nationella domstolar och myndigheter måste ge EU-rätten företräde fram-

för nationell rätt och inte tillämpa den egna rätten om den strider mot EU-rätt, 

vilket enligt EU-domstolens rättspraxis inte endast följer av principen om direkt 

effekt utan även lojalitetensprincipen som återfinns i artikel 4.3 FEU.25  All nat-

ionell rätt måste tolkas konformt mot bakgrund av EU-rätten och de allmänna 

rättsprinciperna inom EU:s tillämpningsområde så att de inte strider mot eller 

kringgår syftet med EU-rätten. EU-rätten aktualiseras så fort det rör sig om en 

situation där EU-rättslig reglering finns.26 Till exempel aktualiseras likabehand-

lingsprincipen så fort en unionsmedborgare använder sig av sin rätt till fri rörlig-

het.27  

Denna uppsats utgör något mer än en rättslig utredning, vilket är resultatet av 

ett arbete som genomförs med en rättsdogmatisk metod. För att analysera rätten 

och reflektera kring resultaten som framkommer i uppsatsen i ett vidare perspek-

tiv, tas vid författandet av uppsatsen ett kritiskt förhållningssätt där även samhäl-

leliga och politiska analyser och utblick görs. Den rättsdogmatiska metoden 

såsom den används av praktiker är otillräcklig för att författa en uppsats av den 

här typen eftersom metoden förutsätter att man endast använder sig av veder-

tagna rättskällor och leder endast till att man fastställer gällande rätt. För att gå 

ett steg längre än detta och vidare analysera rätten kommer därför en rättsanaly-

tisk metod att användas, vilka den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran 

är centrala delar av. Författandet av en uppsats med en rättsanalytisk metod går 

utöver att endast fastställa gällande rätt, den gällande rätten analyseras och kriti-

seras också.28 Denna typ av metod har även beskrivits som kritisk rättsdogmatisk 

metod då metoden möjliggör analyser av gällande rätt och hur den, med exem-

pelvis ändamålsargument bör förändras.29 Den rättsanalytiska metoden möjliggör 

att rätten kan analyseras i vidare bemärkelse och hänsyn kan till exempel tas till 

samhälleliga och politiska aspekter och konsekvenser av gällande rätten och al-

ternativ till den denna. En sådan metod är behövlig för att analysera och kritiskt 

granska konsekvenser och resultat som framkommer av fastställandet av gällande 

rätt på det EU-rättsliga socialförsäkringsområdet. Analysen och argumentationen 

i uppsatsen är dock objektiv och saklig och anspråk görs inte på några rättspoli-

tiska meningar.  

Det har eftersträvats att uppsatsen författas med objektiv och tillförlitlig käll-

material och att användning och urval av material sker på ett objektivt och till-

förlitligt vis. De mest centrala EU-rättsliga och nationella lagarna på området står 

                                                      
25 Dom av den 7 januari 2004, Delena Wells, C-201/02, EU:C:2004:12, p. 64.  
26 Hettne och Otken Eriksson, s. 239. 
27 Hettne och Otken Eriksson, s. 245. 
28 Sandgren, s. 50-51. 
29 Kleineman, s. 39. 
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i centrum för arbetet; samordningsförordningen och socialförsäkringsbalken 

(2010:110) samt annan lagstiftning av betydelse. Uppsatsen författas vidare med 

studier av rättspraxis på det socialförsäkringsrättsliga området från EU-domsto-

len och HFD. Det finns förhållandevis lite doktrin inom området jämfört med 

andra rättsområden. Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt av Jaan Paju (2016) 

och Emma Holms doktorsavhandling Fri rörlighet för familjer – en normativ analys av 

föräldrapenningen och EU-rätten (2010) är betydelsefulla titlar för uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Framställningen i uppsatsen förutsätter att det finns en del vetskap om rättsom-

rådet hos läsaren, varför uppsatsen inleds i kapitel 2 med en redogörelse som 

presenterar rättsområdet och den lagstiftning som uppsatsen behandlar. Kapitel 

2 inleds med en redogörelse för EU:s kompetens inom socialförsärkingsrättens 

område och EU-socialförsäkringsrättens förhållande till den svenska nationella 

föräldrapenningrätten. I kapitel 2 redogörs även för den svenska nationella för-

äldrapenningrätten.  

Sedan behandlas uppsatsens första frågeställning, på vilket sätt föräldrapen-

ningen faller in under samordningsförordningens tillämplighetsområde, i kapitel 

3 och 4. Frågeställningen behandlas i två kapitel för att den ter sig bestå av två 

delar.  Kapitel 3 behandlar de objekt som samordningsförordningen reglererar, 

nämligen de nationella socialförsäkrinsförmånerna som faller in under samord-

ningsförordingens tillämplighetsområde. Kapitel 4 behandlar de subjekt som 

samordningsförordningen reglerar, nämligen de personer som faller in under 

samordningsförordningens tillämplighetsområde, även benämt förordningens 

personkrets. 

Uppsastsen andra frågeställning, om när svensk lagstiftning om föräldrapen-

ning blir tillämplig enligt samordningsförordningen behandlas i kapitel 5. I kapitel 

6 besvaras sedan uppsatsens tredje och sista frågeställning, nämligen hur samord-

ningen av föräldrapenningrätten går till enligt samordningsförordningen. Upp-

satsen disponeras enligt ovan då det skapar en följd där varje kapitel leder fram 

till framställningen i nästa kapitel och där innehållet som föregår varje kapitel 

förhoppningsvis skapar en större förståelse för kapitlet. Uppsatsen avslutas i ka-

pitel 7 med sammanfattande slutsatser. 
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2 EU:s kompetens på det socialförsäkrings-
rättsliga området 

EU kan endast lagstifta inom ramen för den befogenhet som den har tilldelats i 

fördragen för att uppnå de mål som är fastställda i fördragen.30 Med fördragen 

avses FEU och FEUF.31 EU har som ett övergripande mål att främja välfärden 

och främja ett socialt skydd.32 Vidare ska EU vid fastställandet och genomföran-

det av sin politik bland annat beakta krav som är förknippande med främjandet 

av hög sysselsättning och garantier för ett fullgott socialt skydd.33 Med fördragen 

jämställs även rättighetsstadgan och EU ska erkänna de rättigheter som är fast-

ställda i rättighetsstadgan.34 I rättighetsstadgan finns flera artiklar om sociala och 

ekonomiska rättigheter. Där stadgas att EU ska erkänna och respektera rätten till 

tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garanterar skydd i fall som 

moderskap och sjukdom och att de som är bosatta och lagligt förflyttar sig inom 

EU har rätt till social trygghet och sociala förmåner i enlighet med närmare be-

stämmelser i EU-rätten och praxis samt nationell rätt.35Artiklarna i rättighetsstad-

gan och målen om att främja social skydd skapar i sig inom socialförsäkringens 

område inga konkreta rättigheter för personer, där stadgas främst endast att EU 

ska främja och erkänna rättigheten till socialt skydd.36 

 I rättighetsstadgans artikel 21.2 stadgas likabehandlingsprincipen som stipu-

lerar att all diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Denna likabe-

handlingsprincip gäller inom alla tillämpningsområden för fördragen och ges 

även uttryck för i artikel 18 FEUF, artikel 4 samordningsförordningen, artikel 24 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och up-

pehålla sig inom medlemsstaternas territorier (cit. rörlighetsdirektivet) och artikel 

7 Europaparlamentets och rådets (EU) nr. 492/2011 av den 5 april 2011 om 

                                                      
30 Art. 5.1. FEU. 
31 Art. 1 FEU. 
32 Art. 3.1. och 3.3. FEU. 
33 Art. 9 FEUF. 
34 Art. 6.1. FEU. 
35 Art. 34 rättighetsstadgan. 
36 Art. 6.1 FEU. 



 18 

 

 

 

arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (cit. förordning 492/2011). Likabe-

handlingsprincipen inverkar på socialförsäkringsrättens område genom att det 

alltid föreligger ett förbud på diskriminering inom EU-rätten på grund av nat-

ionalitet, detta även inom socialförsäkringens område trots det att samordnings-

förordningen inte skulle komma bli tillämplig. Fördragen och rättighetsstadgan 

har som nämnt företräde framför annan EU-rätt och framför nationell rätt. 

 EU:s befogenhet att lagstifta inom socialförsäkringsrättens område grundas 

främst på den fria rörligheten på arbetstagare. Det är till följd av artikel 45 FEUF 

som EU har fått sin lagstiftningskompetens inom socialförsäkringsområdet. Av 

45 artikel FEUF följer det att fri rörlighet ska säkerställas för arbetstagare inom 

EU. Den fria rörligheten ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från 

medlemsländerna på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, 

lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. Artikel 48 FEUF preciserar artikel 

45 FEUF och anger att den fria rörligheten för arbetstagare ska säkerställas också 

genom att socialförsäkringssystemens samverkan mellan medlemsländerna ska 

regleras för migrerande arbetstagare i särskild ordning. Denna reglering i särskild 

ordning av medlemsländernas socialförsäkringar görs sedan 1 maj 2010 genom 

samordningsförordningen. Samordningsförordningen föregås av Rådets förord-

ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för 

social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom ge-

menskapen (förordning 1408/71), som i sin tur föregicks av Rådets förordning 

nr 3 om social trygghet för migrerande arbetare (förordning 3/58). Förordning 

3/58 var en av Europeiska gemenskapens (EG) första förordningar och trädde i 

kraft 1 januari 1959. Grunden till innehållet i förordning 3/58 togs dock fram 

redan år 1953 av medlemsländerna i Europeiska kol- och stålgemenskapen 

(EKSG).37  

Samordningsförordningen har i syfte att samordna medlemsländernas social-

försäkringar så att migrerande arbetstagare inte påverkas negativ ur ett socialför-

säkringsrättsligt perspektiv och går miste om rättigheter de kvalificerat sig för. 

Förordningen består av sex avdelningar, innehåller en rad olika bestämmelser 

som är systematisk disponerade. I första avdelningen, artiklarna 1-10, finns de 

fyra grundläggande principerna som samordningsförordningen grundas på; lika-

behandlingsprincipen, likställandeprincipen, sammanläggningsprincipen och ex-

portabilitetsprincipen.  De grundläggande principerna har generell tillämplighet 

för alla sakområden som samordningsförordningen behandlar. I avdelning två, 

artiklarna 11-16, finns bestämmelserna om fastställande av tillämplig lagstiftning, 

dessa bestämmelser avgör i vilket land en person har sin socialförsäkringstillhö-

                                                      
37 Paju, s. 22.  
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righet i och vilket medlemslands lagstiftning som ska tillämpas, annorlunda ut-

tryckt vilket medlemsland som är behörigt land eller försäkringsland. De sakom-

råden förordningen råder över finns i avdelning 3. Endast socialförsäkringsför-

måner som faller in under något av dessa sakområden samordnas enligt samord-

ningsförordningen.  I avdelningar 4 och 5 finns den administrativa regleringen, 

bland annat för medlemsländernas socialförsäkringsmyndigheter och i den sjätte 

avdelningen finns övergångsbestämmelser och slutbestämmelser. Till samord-

nignsförordningen tillhör även elva bilagor och det finns även en tillhörande till-

lämpningsförordning; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förord-

ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (tillämp-

ningsförordningen 987/2009) med kompletterande och administrativa föreskrif-

ter. 

Som nämnt är det alltjämt medlemsländerna som äger bestämmanderätten 

över sina respektive nationella socialförsäkringar, dess utformning, innehåll och 

villkor. Samordningsförordningen har inte som mål att harmonisera medlems-

ländernas socialförsäkringssystem. Målet är endast att koordinera medlemslän-

dernas socialförsäkringar för att motverka negativa effekter som kan uppstå för 

migrerande arbetstagare och egen företagare vid gränsöverskridande situat-

ioner.38 

Samordningsförordningen existerar alltjämt i förhållande till övrig EU-rätt. 

Regleringen på socialförsäkringsrättens område sker inte exklusivt endast genom 

artikel 48 FEUF och samordningsförordningen. Det finns viktiga regler som in-

verkar på den EU-rättsliga socialförsäkringsrätten genom förordning 492/2011 

som har sin grund i artikel 45 FEUF om fri rörlighet för arbetstagare och deras 

familjemedlemmar och rörlighetsdirektivet som har sin grund i artikel 21 FEUF 

om fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Det har ge-

nom EU-domstolens praxis visat sig att samordningsförordningen i vissa 

aspekter inte har en exklusivitet på socialförsäkringsrättens område och att annan 

lagstiftning har betydelse. Principen om fri rörlighet för arbetstagare stadgas i 

artikel 45 FEUF och innebär som nämnt att all sorts diskriminering på grund av 

nationalitet när det gäller anställningsförhållanden är förbjudet och måste avskaf-

fas. Diskrimineringsförbudet enligt artikel 45 FEUF anses vara den ekonomiska 

aspekten av den fria rörligheten för arbetstagare. Den fria rörligheten för arbets-

tagare innefattar likväl även en social aspekt. Arbetstagaren har rätt att ta med sig 

                                                      
38 Skäl 4 samordningsförordningen. 
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sina familjemedlemmar när denne flyttar och har rätt till likabehandling av ar-

betslandet när denne söker om sociala förmåner där enligt förordning 492/2011, 

som har sin grund i artikel 45 FEUF.39  

Förordning 492/2011 får en påverkan på det socialförsäkringsrättsliga områ-

det genom att det i artikel 7 stadgas ett förbud mot diskriminering på grund av 

medborgarskap när det kommer till utformningen av anställningsvillkor och so-

ciala förmåner. Sociala förmåner omfattar även socialförsäkringsförmånerna och 

därmed får även förordning 492/2011 betydelse för de nationella socialförsär-

kingsförmånernas utformning. Samordningsförordningen har dock företräde då 

regler kan komma att tillämpas parallellt.40 Enligt EU-domstolens praxis tilläm-

pas som regel förordning 492/2011 först då en rättsfråga hamnar utanför sam-

ordningsförordningen tillämpningsområde.41  

Även rörlighetsdirektivet har en påverkan inom socialförsäkringsrättens om-

råde i och med likabehandlingsprincipen som kommer till uttryck i artikel 24 rör-

lighetsdirektivet och som gäller fastän samordningsförordningen inte blir tillämp-

bar. Rörlighetsdirektivet reglerar unionsmedborgarnas och deras familjemedlem-

mars rätt till fri rörlighet inom EU, vilket innefattar rätten till inresa, uppehåll och 

permanent bosättning. Unionsmedborgare är per automatik de som också är 

medborgare i ett medlemsland.42 I Sverige får rörlighetsdirektivet effekt genom 

införlivandet i utlänningslagen (2005:716).43  Av normhierarkin inom EU-rätten 

följer det att som nämnt att fördragen har företräde framför förordningarna som 

i sin tur har företräde framför nationell rätt. Som kommer framgå av domar från 

EU-domstolen kan samordningsförordningen och rörlighetsdirektivet få påver-

kan parallellt inom socialförsäkringens område då de reglerar olika aspekter av 

området, som nämnt har dock direktiv inte direkt tillämplighet. EU-domstolens 

preciseringar av EU:s socialförsäkringsrätt fastställer hur rätten ska tolkas och 

förstås i de nationella rättsordningarna.44   

 EU har även lagstiftningskompetens på det socialförsäkringsrättsliga området 

enligt bestämmelserna om socialpolitik i avledning X FEUF. Av artikel 151 

FEUF följer det att EU har som mål att främja sysselsättning, förbättra levnads- 

och arbetsvillkor och åstadkomma ett fullgott socialt skydd, vilket även innefattar 

socialförsäkringens område45 Dock stadgas att det är medlemsländerna som har 

bestämmanderätt över sina respektive socialförsäkringar, dess utformning och 

                                                      
39 Holm, s. 66. 
40 Art. 36.2 förordning 492/2011. 
41 Se dom av den 27 november 1997, Meints, C-57/96, EU:C:1997:564, p. 23-35 och dom av den 

18 juli 2007, Hartman, C-212/05, EU:C:2007:437, p.11. 
42 Art. 20 FEUF. 
43 Paju, s. 80.  
44 Hettne & Otken Eriksson, s. 185. 
45 Art. 153.c FEUF. 
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system för sociala trygghet och att denna bestämmanderätt inte får inskränkas. 

Det är rådet, det vill säga medlemsländernas regeringar, som beslutar enhälligt 

om åtgärder genom det särskilda lagstiftningsförfarandet, som inte får inskränka 

medlemsländernas socialförsäkringssystem.46 Än så länge har ingen EU-rättslig 

lagstiftning på det socialförsäkringsrättsliga området antagits med grund i artikel 

151 FEUF. 

2.1 Den svenska föräldrapenningen 

2.1.1 Föräldrapenningens konstruktion 

Följande avsnitt redogör för innehållet och villkoren för den nationella svenska 

föräldrapenningen som behandlas i uppsatsen. Nästan all svensk socialförsäkring, 

inklusive föräldrapenningen, regleras i socialförsäkringsbalken. Socialförsäkrings-

balken är indelad i åtta avdelningar benämnda A till H. Första avdelningen inne-

håller övergripande regler som gäller för hela balken. Avdelning B till G reglerar 

de olika socialförsäkringsförmånerna. I den sista avdelningen finns en rad ge-

mensamma bestämmelser för de olika förmåner samt administrativa regler. För-

äldrapenningen regleras huvudsakligen i avdelning B. 

Den svenska socialförsäkringen består av bosättningsbaserade försäkringar 

och arbetsbaserade försäkringar. De bosättningsbaserade försäkringarna förut-

sätter bosättning i Sverige.47 De arbetsbaserade socialförsäkringarna förutsätter 

arbete utfört i Sverige.48 Detta eftersom arbetsbaserade socialförsäkringar är in-

komstbortfallsförsäkringar, de är till för att täcka förlorad förvärvsinkomst då 

saker händer i en persons liv som gör att denne inte kan arbeta och går miste om 

sin inkomst.49 

Föräldrapenningen är en individuell kontantförmån som ges till personer som 

får barn och blir föräldrar, vilket möjliggör för föräldrarna att vara hemma och 

vårda och uppfostra barnet. Föräldrapenningen är uppdelad i en arbetsbaserad 

del och i en bosättningsbaserad del. Den arbetsbaserade delen utgörs av föräld-

rapenning på sjukpenningnivå och den bosättningsbaserade delen utgörs av för-

äldrapenning på lägstanivå. Föräldrapenning finns även på en tredje nivå, föräld-

rapenning på grundnivå, som kan vara antingen arbetsbaserad eller bosättnings-

baserad.50 

                                                      
46 Art. 153.4 FEUF. 
47 5 kap. 9 § socialförsäkringsbalken. 
48 6 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. 
49 Holm, s. 42 
50 6 kap. 6 § och 5 kap 9 § socialförsäkringsbalken. 
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När ett barn föds eller adopteras får barnets föräldrar 480 föräldrapenningdagar 

som de kan använda sig av för att vårda barnet. Föräldrarna tilldelas 240 föräld-

rapenningdagar var, vilket utgör 480 föräldrapenningdagar sammanlagt.51 Man 

kan avstå upp till 150 föräldrapenningdagar till förmån för den andra föräldern, 

90 föräldrapenningdagar är dock förbehållna varje förälder.52 Om barnet endast 

har en vårdnadshavare får den vårdnadshavaren alla 480 föräldrapenningdagar.53 

Modern som föder barnet har rätt att ta ut 60 föräldrapenningdagar innan barnets 

beräknande födelse.54  

390 av 480 föräldrapenningdagar är arbetsbaserad föräldrapenning som beta-

las ut på sjukpenningnivå eller grundnivå som då lägst kan vara 250 kr per dag.55 

De 90 föräldrapenningdagar som är förbehållna varje förälder är på sjukpenning-

nivån.56 De resterande 90 av 480 föräldrapenningdagar är bosättningsbaserad för-

äldrapenning som betalas ut på lägstanivå, oavsett om föräldern arbetar eller inte.  

Föräldrapenning på lägstanivå är 180 kr57 per dag. Antalet föräldrapenningdagar 

på olika ersättningsnivåer fördelas jämnt mellan föräldrarna.58 

Enligt huvudregeln får inte föräldrapenning betalas ut till båda föräldrarna för 

samma barn och tid.59 Föräldrarna har dock rätt att ta ut 30 föräldrapenningdagar 

samtidigt till dess att barnet fyller ett år.60 För barn födda 2014 eller senare kan 

föräldrapenning beviljas tills det att barnet fyllt tolv år eller senare tills dess att 

barnet slutat årkurs fem i skolan. För barn födda 2013 och tidigare kan föräldra-

penning beviljas tills det att barnet fyllt åtta år eller senare tills det att barnet slutat 

årskurs ett i skolan.61 Högst 96 föräldrapenningdagar kan beviljas för barn som 

fyllt fyra år.62  

Det finns begränsningsregler för föräldrapenning för barn som blir bosatta i 

Sverige efter de fyllt ett år. Om ett barn blir bosatt i Sverige efter denne fyllt 1 år 

får föräldrarna sammanlagt högst 200 föräldrapenningdagar.  

Om ett barn blir bosatt i Sverige efter denne fyllt 2 år får föräldrarna sammanlagt 

högst 100 föräldrapenningdagar.63  

                                                      
51 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken. 
52 12 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. 
53 12 kap. 14 § socialförsäkringsbalken. 
54 12 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. 
55 12 kap. 23 § socialförsäkringsbalken. 
56 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken. 
57 12 kap. 24 § 2 stycket socialförsäkringsbalken. 
58 12 kap. 35-37 §§ socialförsäkringsbalken. 
59 11 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. 
60 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken. 
61 12 kap. 13 § socialförsäkringsbalken.  
62 12 kap. 12 § 3 stycket socialförsäkringsbalken. 
63 12 kap. 12 § 2 stycket socialförsäkringsbalken.  
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Föräldrapenningdagar kan beviljas i fem olika omfattningar; hel, tre fjärdedelars, 

halv, en fjärdedels och en åttondels dag, vilket möjliggör för föräldrar att arbeta 

deltid.64 

2.1.2 Rätten till föräldrapenning 

För att ha rätt till föräldrapenning krävs att man har svensk socialförsäkringstill-

hörighet, uppfyller villkoren om socialförsäkringsskydd och uppfyller villkoren 

för föräldrapenning. Försäkringstillhörighet har man om man är försäkrad i Sve-

rige. För att vara försäkrad i Sverige måste man som nämnt uppfylla kravet om 

bosättning eller uppfylla kravet om arbete och kravet på försäkringstid för arbete. 

Det går att vara försäkrad för endast bosättningsbaserad föräldrapenning om 

man bor i Sverige men inte arbetar här i landet och för endast arbetsbaserad för-

äldrapenning om man arbetar i Sverige men inte bor här.65 

2.1.3 Bosättningsbaserad föräldrapenning 

Man kan ha försäkringstillhörighet i Sverige genom bosättning. Med bosättning 

menas att en person har sin egentliga hemvist här i landet.66 Egentlig hemvist i 

Sverige har en person som kan antas vistas i Sverige under längre tid än ett år. 

En person som lämnar Sverige ska fortfarande anses fortfarande vara bosatt i 

landet om utlandsvistelsen kan antas vara högst ett år.67 Är man försäkrad i Sve-

rige genom bosättning har man rätt till de bosättningsbaserade föräldrapenning-

arna. Man har då rätt till föräldrapenning på lägstanivå och bosättningsbaserad 

föräldrapenning på grundnivå om man inte uppfyller 240-dagarsvillkoret (se 

nästa avsnitt). Bosättningsbaserad föräldrapenning på grundnivå är 250 kronor 

per dag.68 Bosättningsbaserad föräldrapenning på grundnivå får de som inte ar-

betar eller de som arbetar men har en lägre årsinkomst än 117 590 kr (en lägre 

årsinkomst än det beloppet leder till en dagsersättning lägre än 250 kronor). För-

äldrapenning på lägsta nivå utgår som nämnt med 180 kr per dag.69 

 

                                                      
64 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken. 
65 4 kap. 3-4 §§ socialförsäkringsbalken. 
66 5 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. 
67 5 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 
68 12 kap. 23 § socialförsäkringsbalken. 
69 5 kap. 9 § första stycket socialförsäkringsbalken.  
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2.1.4 Arbetsbaserad föräldrapenning  

För att vara försäkrad för arbetsbaserad föräldrapenning måste man arbeta i Sve-

rige. Med det menas ett förvärvsarbete som utförs i Sverige. Den arbetsbaserade 

föräldrapenningen är föräldrapenning på sjukpenningnivå eller föräldrapenning 

på grundnivå, om man har en årsinkomst lägre än 117 590 kr och dessutom om 

man uppfyller den så kallade 240-dagarsvillkoret (se nedan).70 Uppfyller en föräl-

der inte 240-dagarsvillkoret får föräldern inte arbetsbaserad föräldrapenning på 

grundnivå, utan föräldrapenningen på grundnivå blir istället bosättningsbase-

rad.71 Föräldrapenning på sjukpenningnivå får man om man har en sjukpenning-

grundande inkomst. Sjukpenningrunande inkomst är den årliga inkomsten en 

försäkrad har eller antas kan få från förvärvsarbete i Sverige som kan antas vara 

under minst sex månader i följd eller annars årligen återkommande. Inkomsten 

ska kunna kopplas till det arbete som den försäkrade utför, vilket till exempel 

utesluter inkomster av kapital.72 Den årliga inkomsten måste uppgå till minst 24 

procent av prisbasbeloppet för att kunna utgöra sjukpenninggrundande inkomst 

(11 160 kr år 2019, 46 500 x 0,24).73 Dagsersättningen baseras på ca 80 procent 

av den sjukpenninggrundande inkomsten delat med 365 dagar.74. Det innebär till 

exempel att om ens årsinkomst är 300 000 kr så blir den sjukpenningrunande 

inkomsten 240 000 kr (300 000 x 0,8) och ens dagsersättning blir ca 658 kr 

(240 000/365). När man fastställer sjukpenningsgrundande inkomst för föräld-

rapenningdagar på sjukpenningnivå bortser man från årsinkomsten som översti-

ger tio gånger prisbasbeloppet (46 500 kr, år 2019). Det innebär att endast årsin-

komsten upptill 465 000 kr kan läggas till grund för sjukpenningsgrundande in-

komst för föräldrapenning på sjukpenningnivå. Belopp därutöver räknas inte 

med.75  

Man behåller sin sjukpenninggrundande inkomst under tiden man arbetar. 

När arbetet upphör skyddas den sjukpenninggrundande inkomsten i ytterligare 

tre månader till om den försäkrade inte börjar arbete i ett annat land.76 Den sjuk-

penningsgrundande inkomsten skyddas även under tiden man tar ut föräldrapen-

ning om barnet är äldre än ett år, det förutsätter dock att man tar ut fem föräld-

rapenningdagar i veckan.  

                                                      
70 6 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. 
71 5 kap. 9 § första stycket och 6 kap. 6 § andra stycket socialförsäkringsbalken. 
72 Ryberg-Welander, Lotti, Socialförsäkringsrätt – om ersättning vid sjukdom, 3 upp., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2019, s. 69. 
73 25 kap. 2-3 §§ socialförsäkringsbalken. 
74 12 kap. 25 § och 28 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. 
75 12 kap. 26 § socialförsäkringsbalken. 
76 6 kap 8 § andra stycket socialförsäkringsbalken. 
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Föräldrar som har ett barn under ett år skyddar sin sjukpenninggrundande in-

komst om föräldern vårdar barnet, något krav på att ta föräldrapenning finns 

inte.77  

Har man rätt till arbetsbaserad föräldrapenning betalas de första 180 föräldra-

penningdagarna på sjukpenningnivå eller grundnivå.78 För utgivande av arbets-

baserad föräldrapenning de första 180 dagarna finns dock ett kvalifikationskrav 

om 240 dagars försäkringstid (240-dagarsvillkoret). Villkoret gäller för var och en 

av föräldrarna. 240-dagarsvillkoret innebär att föräldern i följd innan barnets fö-

delse eller beräknade födelsetidpunkt ska ha uppfyllt en försäkringstid om 240 

dagar. Försäkringstiden uppfyller en förälder som under minst 240 dagar innan 

barnets nedkomst har varit försäkrad för sjukpenning och skulle ha haft rätt till 

sjukpenning som överstiger lägstanivån för föräldrapenning.79 Denna ganska in-

vecklade bestämmelse innebär i praktiken att en förälder ska ha arbetat i minst 

240 dagar i följd innan barnets nedkomst och haft en sjukpenninggrundande in-

komst över 82 300 kr. Uppfyller man inte 240-dagarsvillkoret får man de första 

180 dagarna som man tar ut föräldrapenning endast bosättningsbaserad föräld-

rapenning på grundnivå, det vill säga 250 kr per dag, även om man skulle ha en 

högre årsinkomst än 82 300 kr. Bosättningsbaserad föräldrapenning på grund-

nivå förutsätter som nämnt bosättning i Sverige, vilket innebär att en person som 

saknar det också går helt miste om svensk föräldrapenning de första 180 dagarna 

då han eller hon har att ta ut föräldrapenning.80 Detta kan till exempel vara fallet 

för en förälder som arbetar, men inte bor, i Sverige, som då blir helt utan ersätt-

ning om denne inte har arbetat mer än 240 dagar innan barnets nedkomst.   

2.1.5 Övriga villkor för rätt till föräldrapenning.  

Ett grundläggande villkor för rätten till föräldrapenning är att barnet måste vara 

bosatt i Sverige. Detta gäller både för förälderns rätt till bosättningsbaserad och 

arbetsbaserad föräldrapenning. Definitionen av bosättning är densamma definit-

ion som används för bestämmande av förälderns bosättning enligt 5 kap. 2-3 §§ 

socialförsäkringsbalken.81 En annan förutsättning för rätten till föräldrapenning 

är att personen som ansöker om föräldrapenning för ett barn också är förälder 

till de barnet.  

                                                      
77 26 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. 
78 12 kap. 35 § socialförsäkringsbalken. 
79 12 kap. 35 § första punkten socialförsäkringsbalken. 
80 12 kap. 23 och 35 §§ socialförsäkringsbalken.  
81 11 kap. 8 § socialförsäkringsbalken.  
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Definitionen av förälder är densamma som i 1 kap. föräldrabalken (1949:381).82 

Förälder till ett barn är den som är biologisk förälder, adoptivförälder83 eller fos-

terförälder. Med förälder likställs även barnets förälders sambo och särskilda för-

ordnande vårdnadshavare.84 Den som är förälder eller likställs med förälder 

måste även ha vårdnad om barnet och enligt huvudregeln faktiskt vårda barnet 

för att ha rätt till föräldrapenning. Vårdnadshavare är den som har den rättsliga 

vårdnaden om barnet.85 

Utöver försäkringstillhörighet i Sverige och uppfyllande av kvalifikationsvill-

koren för föräldrapenningen behöver förälder och barn även omfattas av social-

försäkringsskyddet för att ha rätt till föräldrapenning. Regler om socialförsäk-

ringsskydd finns i kapitel 5-7 i socialförsäkringsbalken. De handlar kortfattat om 

krav på folkbokföring och uppehållstillstånd för bosättning och arbetstillstånd 

för arbete. Dessa regler går dock inte att upprätthålla i förhållande likabehand-

lingsprincipen enligt artikel 4 samordningsförordningens utan gäller endast för 

tredjelandsmedborgare varför de inte behandlas närmare i denna uppsats.

                                                      
82 Prop. 1978/79:168, s. 47. 
83 4 kap. 8 § föräldrabalken. 
84 11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken.  
85 12 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 
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3 Samordningsförordningens tillämplighet på 
föräldrapenningen 

I det här kapitlet kommer analyseras för på vilket sätt föräldrapenningen är ett 

objekt som är föremål för samordordningsförordningens tillämpning. Först 

kommer redogöras för samordningsförordningens regler som bestämmer vilka 

nationella förmåner som omfattas av förordningen och sedan redogöras för på 

vilket sätt föräldrapenningen omfattas av förordningen. I nästa kapitel, kapitel 4, 

kommer redogöras för vilka subjekt som omfattas av samordningsförordningen, 

det vill säga samordningsförordningens personkrets. Faller både en person och 

en nationell förmån in under samordningsförordningens tillämplighet aktuali-

seras bestämmelserna om förmånens samordning enligt förordningen. 

3.1 Socialförsäkring 

Enligt artikel 1 l samordningsförordningen tillämpas förordningen endast för so-

cialförsäkringsförmåner som är reglerade i lag inom någon av medlemsländernas 

lagstiftning. Detta innebär att privata socialförsäkringar som till exempel har sin 

grund i kollektivavtal inte är föremål för samordningsförordningen. Socialförsäk-

ringsförmåner är oftast antigen arbetsbaserade, det vill säga att de utgår för de 

som utför arbete, eller bosättningsbaserade, vilket innebär att de utgår för alla 

som är bosatta i försäkringslandet. Att en nationell förmån utgör en socialförsäk-

ring är dock inte tillräckligt för att samordningsförordningen ska kunna tillämpas. 

Socialförsäkringen måste även falla in under ett av tio sakområden, eller grenar 

av social trygghet, som anges i artikel 3.1 samordningsförordningen. Om en nat-

ionell förmån inte faller in under något av sakområdena faller den utanför sam-

ordningsförordningens tillämpningsområde, vilket innebär att ingen samordning 

av förmånen sker enligt samordningsförordningen. En eventuell samordning 

sker då inom ramen för den nationella lagstiftningen.86  

I första hand är det medlemsländerna som själva bestämmer vad som utgör 

en socialförsäkring och avgör klassificeringen enligt sakområde.   

                                                      
86 Paju, s .30. 
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Ytterst är det EU-domstolen som har att avgöra om en nationell förmån är en 

socialförsäkringsförmån enligt samordningsförordningen samt om förmånen 

faller in under något sakområde. Medlemsländerna är enligt artikel 9 samord-

ningsförordningen skyldiga att anmäla de förmåner som omfattas av samord-

ningsförordningen i en särskild förklaring till EU-kommissionen. Medlemslän-

derna måste i förklaringen ange till vilket sakområde en socialförsäkring är hän-

förligt till. Förklaringarna tas upp i en bilaga till samordningsförordningen87. EU-

domstolen har fastställt att väl upptagen, finns det ingen möjlighet att ta ur en 

nationell förmån från bilagan.88 Vidare har EU-domstolen faställt att trots att en 

nationell förmån inte återfinns i bilagan till samordningsförordningen för att den 

till exempel av medlemslandet i fråga inte anses vara en socialförsäkringsförmån 

kan EU-domstolen pröva om förmånen utgör en socialförsäkring enligt samord-

ningsförordningens mening.89   

När EU-domstolen prövar om en nationell förmån utgör en socialförsäkring 

enligt samordningsförordningen ser domstolen närmare över på syftet med den 

nationella förmånen och de villkor vilka förmånen beviljas på. EU-domstolen har 

tolkat vad som utgör en socialförsäkringsförmån extensivt i sina bedömningar 

om huruvida en nationell förmån utgör socialförsäkringsförmån enligt samord-

ningsförordningen.90 I målet C-78/91, Hughes fastställde EU-domstolen att en 

nationell förmån var en socialförsäkring. Förmånen i fråga var inte avgiftsbaserad 

och beviljades till mindre bemedlade familjer beroende på storleken på familjens 

inkomst, tillgångar och antalet barn och deras åldrar. Förmånen var dock en 

lagstadgad rättighet och föregicks inte av en individuell behovsprövning utan 

gavs till alla mindre bemedlade familjer som ansökte och uppfyllde lagvillkoren. 

Nordirland, som utgav förmånen, var tvungen att upphäva bosättningskriteriet 

för förmånen och var kritisk till att en förmån som utgick för att garantera en 

sorts minimistandardnivå i Nordirland skulle utbetalas till familjer i andra med-

lemsländer.91 

 

 

 

                                                      
87 Förklaringar i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. På kommission-

ens hemsida kan alla medlemsländers förklaringar hittas: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&intPageId=2285&langId=en  
88 Dom av den 29 november 1997, Beerens, 35/77, EU:C:1977:194, domslut p. 6-9. 
89 Dom av den 3 juni 1992, Paletta, C-45/90, EU:C:1992:236, p.14-19. 
90 Paju, s. 28. 
91 Dom av den 16 juli 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, p. 17-22. 
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3.1.1 Avgräsning mot socialt bistånd 

I artikel 3.5 samordningsförordningen uppställs en avgränsning. Där anges att 

samordningsförordningen inte är tillämplig på förmåner som utgör rent socialt 

stöd, såsom socialbidrag och försörjningsstöd. Socialt stöd är ersättning till de 

som är mest utsatta i samhället för att försäkra någon form av minimilevnads-

standard. Det är inte alltid självklart vad som utgör ett socialt stöd och vad som 

utgör en socialförsäkringsförmån. Nationella förmåner kan vara väldigt komplext 

uppbyggda och ha olika grader inslag av socialt stöd. De kan vara blandade och 

anses delvis utgöra socialförsäkringar och delvis utgöra socialt stöd.92  

Även den EU-rättsliga bedömningen om huruvida en nationell förmån utgör 

en socialförsäkring eller socialt stöd avgörs ytterst av EU-domstolen. EU-dom-

stolen har utvecklat kriterier för bedömningen om socialförsäkringsförmånernas 

avgränsning mot socialt stöd. Den EU-rättsliga definitionen av socialförsäkring 

tolkas som nämnt autonomt och är inte beroende av medlemsländernas lagstift-

ningar och definitioner. Avgörande är förmånens karaktär, syftet med förmånen 

och förmånsvillkoren. Om förmånens beviljande förutsätter en individuell be-

hovsprövning av mottagarens faktiska behov av ersättningen, om någon motpre-

station inte krävs för beviljande och om det inte finns krav på socialförsäkrings-

tillhörighet eller avklarande av försäkringsperioder talar det för att förmånen är 

ett socialt stöd. Av EU-domstolens praxis framgår att en av de viktigaste sakerna 

som talar för att en nationell förmån är socialt stöd är just att den beviljas först 

efter en individuell behovsprövning.93 Socialförsäkringsförmåner är däremot 

lagstadgade rättigheter och en individuell behovsprövning är inte en förutsättning 

för beviljande.94 Alla som uppfyller lagens försäkringsvillkor och kvalificerar sig 

för socialförsäkringen har rätt till den oavsett hur bemedlade, eller inte, de fak-

tiskt är. Socialförsäkringssystemet utgår från att de allra flesta faktiskt är i behov 

av ersättning om man till exempel inte kan arbete i sitt ordinarie arbete på grund 

av sjukdom eller att man måste ta hand om sitt barn.95 

3.1.2  Särskilt om hybridförmåner 

En del nationella kontantförmåner (ersättningar bestående i pengar), kallade hy-

bridförmåner, som visserligen faller in under förordningens tillämplighetsområde 

har till viss del undantagits från samordningen. Hybridförmåner definieras som 

en kontantförmån avsedd att vara tillägg till socialförsäkringsförmåner som om-

fattas av samordningsförordningen.  

                                                      
92 Holm, s. 110. 
93 Dom av den 22 juni 1972, Frilli, 1/72, EU:C:1972:56,. p. 14. 
94 Dom av den 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, EU:C:1985:139, p. 13-14. 
95 Paju, s. 29. 
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Förmånen har i syfte att garantera personer i ett medlemsland en minimiinkomst 

enligt det landets levnadsstandard eller utgöra ett särskild skydd för funktions-

hindrade.96 Hybridförmåner går inte att exportera, det vill säga förmånen kan 

endast utbetalas i försärkingslandet, landet som utger förmånen, och förmånsta-

garen har inte rätt enligt samordningsförordningen att erhålla förmånen om han 

eller hon flyttar från det land som utger förmånen.97 Karakteristiskt för sådana 

förmåner är att de är av särskild karaktär; nära knutna en viss grupp människor i 

ett medlemsland för att bemöta ett visst särskilt behov med mycket nära samband 

till den socioekonomiska situationen i det medlemslandet.98 Just av den anled-

ningen, att förmånen är så nära knuten levnadsförhållandet i landet har man an-

sett att den inte heller bör gå att exportera.99 Hybridförmåner har egenskapen av 

både socialförsäkring men också socialt stöd genom att det är behovet som avgör 

om hybridförmånen kan beviljas men någon individuell behovsprövning görs 

inte, till exempel kan en hybridförmån utges till alla med en mycket liten inkomst, 

oavsett faktiskt behov.100 Hybridförmåner är icke-avgiftsfinansierade och får 

endast bekostas via skattemedel.101 Dessa förmåner måste anmälas av medlems-

länderna till kommissionen och efter en prövning tas de upp i bilaga X till sam-

ordningsförordningen. Vad som kan klassificeras som hybridförmåner har av 

EU-domstolen tolkats strikt, det måste stå klart att de är icke-avgiftsfinansierade 

och faktiskt garantera en minimiinkomst eller utgöra ett särksilt skydd för funkt-

ionshindrade, och ytterst är det domstolen som har att avgöra om huruvida en 

förmån utgör en hybridförmån eller inte.102 Hybridförmåner kan inte exporteras 

vilket utgör ett undantag från den viktiga principen om exportering av socialför-

säkringar som anses vara en förutsättning för fri rörlighet för arbetstagare, varför 

domstolen har varit restriktiv i sin tolkning om vad som anses utgöra en hybrid-

förmån och inte en socialförsäkring som kan exporteras.103 I nuläget finns två 

stycken svenska förmåner som definieras som hybridförmåner och som inte kan 

exporteras utanför Sverige, nämligen bostadstillägg till pensionärer och äldreför-

sörjningsstöd.104 

                                                      
96 Art. 70.2 samordningsförordningen. 
97 Art. 70.4 samordningsförordningen. 
98 Dom av den 4 november 1997, Snares, C-20/96, EU:C:1997:518, p. 42-43.  
99 Holm, s. 112. 
100 Holm, s. 111.  
101 Dom av den 29 april 2004, Skalka, C-160/02, EU:C:2004:269, p. 28-29. 
102 Dom av den 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, EU:C:2001:139, p. 32-34.  
103 Holm, s. 112.  
104 Bilaga X särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner, Sverige. 
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3.2 Samordningsförordningens sakområden 

Som nämnt kan samordningsförordningen endast tillämpas på socialförsäkringar 

som faller in under ett av förordningens sakområden. EU-domstolen har i flera 

fall fastställt hur man ska avgöra huruvida en nationell förmån ska anses vara en 

socialförsäkring som faller in samordningsförordningen tillämpningsområde. 

Man har dels att avgöra om en nationell förmån utgör en socialförsäkring och, 

om svaret är jakande, dels att avgöra om förmånen även faller in inom något av 

samordningsförordningens sakområden. För att avgöra till vilket sakområde en 

nationell förmån är hänförligt måste man huvudsakligen se till den nationella för-

månens grundläggande beståndsdelar, syfte och förutsättningarna för förmånens 

erhållande. Det är inte avgörande för klassificeringen inom sakområde hur med-

lemslandet själv väljer att klassificera förmånen.  

Genomgång av varje sakområde är inte behövligt i denna uppsats. Här redo-

görs endast för de två sakområdena som är aktuella för föräldraförsäkringar 

såsom den svenska föräldrapenningen, nämligen familjeförmåner105 och moder-

skaps- och faderskapsförmåner.106 De övriga sakområdena har med andra soci-

alförsäkringsförmåner att göra och rör inte samordningen av föräldraförsäkring-

arna varför någon närmare genomgång av de sakområdena inte görs. Den 

svenska föräldrapenningen har vid olika tidpunkter klassificerats olika, antingen 

som en moderskaps- och faderskapsförmån eller som en familjeförmån. Samord-

ningsförordningens bestämmelser om de olika sakområdena är de regler som 

stadgar hur samordningen av socialförsäkringar mellan medlemsländerna när-

mare går till. De utgår från de fyra grundläggande principerna som förordningen 

bygger på, i vissa fall preciseras principerna medan i andra fall görs inskränk-

ningar till dem. 

 

3.2.1  Familjeförmåner 

Av definitionen som följer av artikel 1 z samordningsförordningen är familjeför-

måner kontantförmåner som avser att kompensera för en familjs utgifter som 

uppstår när ett barn tillkommer. Sådana förmåners syfte är möta familjens behov, 

där man ser på familjen som en enhet och behoven som familjens samlade behov. 

Nationella förmåner som är individuella och endast riktade mot enskilda familje-

medlemmar och andra individer anses inte vara riktade mot hela familjen som 

sådan och klassificeras därför inte som familjeförmåner.107  

                                                      
105 Art. 3.j samordningsförordningen. 
106 Art. 3.b samordningsförordningen. 
107 Paju, s. 61. 
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För att avgöra om en socialförsäkring ska klassificeras som en familjeförmån un-

dersöks som framgår av EU-domstolens praxis förmånens grundläggande be-

ståndsdelar som syfte med förmånen och förutsättningarna för beviljande. EU-

domstolen har i flera mål avgjort om nationella förmåner ska klassificeras som 

familjeförmåner eller moderskaps- och faderskapsförmåner och uppställt krite-

rier för hur klassificeringen ska göras.  

I de förenade målen C-245/94 och C-312/94, Hoever & Zachow, har EU-

domstolen närmare fastställt vad som ska förstås som familjeförmån. Målet 

gällde en tysk icke-avgiftsbaserad förmån för uppfostran av barn som gavs till 

personer som valde att stanna hemma med sitt barn istället för att arbeta eller 

som endast arbetade i en mycket liten omfattning. Den tyska regeringen höll fast 

vid att förmånen inte var en familjeförmån eftersom det var en personlig rättighet 

som inte tilldelades familjen i sin helhet. EU-domstolen fastställde dock att för-

månen utgjorde en familjeförmån för att bidraget faktiskt kunde användas av 

föräldern som fick den för att täcka kostnaderna av vården av barnet. Detta möj-

liggjorde för föräldern att ägna tid åt barnets vård, istället för att arbeta för att 

försörja för barnet då, som nämnt, förmånen täckte barnets kostnader. För-

månen gavs också till både arbetslösa och arbetande föräldrar, vilket enligt dom-

stolen tydde på att förmånen var avsedd att täcka generella kostnader för familjen 

och inte endast utgöra en kompensation för inkomstbortfall som avstående av 

förvärvsarbete för vård av barn innebär.108  

I målet C-275/96, Kuusijärvi fastställde EU-domstolen att den svenska för-

äldrapenningen var en familjeförmån i enlighet med de resonemang domstolen 

fört i de förenade målen Hoever och Zachow och inte en moderskapsförmån. 

EU-domstolen fastställde att föräldrapenningen syftade till att ge föräldrar möj-

ligheten att växelvis ägna sig åt barnets vårdnad fram till en viss ålder och delvis 

täcka inkomstbortfallet för den förälder som var tjänstledig för att vårda barnet. 

Detta menade EU-domstolen visade att föräldrapenningen inte endast var av-

sedd för modern utan för familjen i sin helhet, vilket talade för att föräldrapen-

ningen var en familjeförmån. Endast en liten del var förbehållen modern, nämli-

gen sextio dagar före den beräknande tidpunkten före barnets nedkomst. EU-

domstolen menade att just det faktum att föräldrapenningen också kompense-

rade för ett inkomstbortfall talade för att det var en familjeförmån, eftersom er-

sättningen användes till barnets och familjens utgifter. Även den långa tid föräld-

rapenningen kunde utges, tills barnet fyllde 8 år, talade för att föräldrapenningen 

var en familjeförmån, då föräldrapenningen var en ersättning avsedd för det ge-

mensamma ansvaret för barnet under barnets uppväxt.  

                                                      
108 Dom av den 19 oktober 1996, Hoever & Zachow, C-245/94 och C-312/94, EU:C:1996:379 p. 

23-27. 
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Moderskapsförmåner däremot var endast avsedda för korta perioder innan och 

efter barnets nedkomst.109  

Målet Kuusijärvi fastställer att nationella förmåner ska klassificeras som famil-

jeförmåner om deras syfte är att kompensera för inkomstbortfall som uppstår 

när barn tillkommer familjen.110 I ingressen till samordningsförordningen punkt 

34 sägs att familjeförmåner har ett mycket stort tillämpningsområde och erbjuder 

skydd i såväl så kallade klassiska situationer och situationer som är specifika till 

sin natur, som förmåner i målen Hoever och Zachow och Kuusijärvi. Vad som 

förstås med begreppet familjeförmåner utvecklades således efter Kuusijärvi. En-

ligt EU-domstolen ska begreppet familjeförmåner inte endast förstås som ersätt-

ning som täcker familjens utgifter vid tillkomst av barn, utan familjeförmåner ska 

också vara förmåner som syftar till att kompensera för inkomstbortfall som upp-

står när en förälder avstår från arbete för att vårda barn.  

Det räcker att den nationella familjeförmånen endast till en viss del har i syfte 

att täcka familjens kostnader för att klassificeras som familjeförmån.111 I mål C-

333/00, Maaheimo fastställde EU-domstolen att ett finskt vårdnadsbidrag för 

hemmavarande barn utan dagvårdsplats var en familjeförmån. Bidraget gavs som 

ekonomiskt stöd till den förälder som vårdade barnet hemma och inte önskade 

skicka barnet på dagvård. Finland menade att bidraget var en del av kommunens 

organisation av social service som gavs som ett alternativ till dagvård, som barn 

för i övrigt annars hade rätt till. EU-domstolen menade att syftet visserligen var 

att organisera dagvården av barn men att det inte krävdes att den förälder som 

fick bidraget faktiskt avstod från förvärvsarbete, vilket visade att bidraget inte 

endast hade i syfte att organisera dagvården av barn utan också utgjorde ersätt-

ning för att täcka kostanden för vård och uppfostran av barn och därmed ut-

gjorde en familjeförmån. EU-domstolen menade att det fanns ett delvist sam-

band mellan familjens utgifter och bidraget, varför vårdnadsbidraget utgjorde en 

familjeförmån.112 

3.2.2  Moderskaps- och faderskapsförmåner 

I skäl 19 i ingressen till samordningsförordningen anges att med moderskaps- 

och faderskapsförmåner ska förstås förmåner som ges till den enskilda föräldern 

i samband med de första månaderna av ett nyfött barns liv. Moderskaps- och 

faderskapsförmåner är tänkta att vara förmåner som ges för en tid, både en tid 

                                                      
109 Dom av den 11 juni 1998, Kuusijärvi, C-275/96, EU:C:1998:279, p. 59-66. 
110 Paju, s. 62. 
111 Holm, s. 184.  
112 Dom av den 7 november 2002, Maaheimo, C-333/00, EU:C:2002:641, p. 21-29. 
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före och efter, nära i anslutningen till barnets förlossning. I samordningsförord-

ningen föregångare förordning 1408/71 användes aldrig benämningen fader-

skapsförmån. I samordningsförordningen ändrades dock rubriken för moder-

skapsförmåner till förmåner vid moderskap och likvärdiga förmåner vid fader-

skap113. I skäl 19 i ingressen till samordningsförordningen talas om att förmåner 

som utges i de första månaderna vid ett barn livs även kan tillkomma fadern och 

kan likställas med förmåner vid moderskap i strikt bemärkelse. Moderskapsför-

måner definieras som en förmån som utges till en kvinna en tid före och en tid 

efter förlossningen då hon är fysiskt oförmögen att arbeta och bör vara med sitt 

barn. Men enligt samordningsförordningen likställs även vissa faderskapsför-

måner med detta, man menar sålunda att det är viktigt också för fadern att i nära 

anslutning till barnets förlossning vara med barnet.114 

Moderskaps- och faderskapsförmåner finns till för att täcka inkomstbortfall 

som uppstår när en moder eller fader avstår från att arbeta för att vara med sitt 

nyfödda barn. Men om ersättningen utges mer för att generellt täcka för familjens 

ökade utgifter i samband med tillkomst av barn klassificeras förmånen som fa-

miljeförmån. Att utvecklingen gått till att fler förmåner definieras som familje-

förmåner och familjeförmåner omfattar ett brett område innebär att färre nat-

ionella förmåner kan definieras som moderskaps- och faderskapsförmåner, även 

om medlemsländerna är av meningen att förmånerna utgör en moderskaps- och 

faderskapsförmån och inte en familjeförmån.115   

3.2.3  Föräldrapenningens klassificering 

Föräldrapenningen är socialförsäkring som är reglerad inom svensk lagstiftning 

och utges efter uppfyllande av lagstadgade villkor, vilket enligt artikel 1 l samord-

ningsförordningen leder till att samordningsförordningen gäller för föräldrapen-

ningen.116 Föräldrapenningens beviljande föregås inte av en individuell behovs-

prövning, vilket innebär att förädrapenningen inte är ett socialt bistånd eller en 

hybridförmån.117  

För att samordning av föräldrapenningen ska ske enligt samordningsförord-

ningen krävs utöver att föräldrapenningen utgör en socialförsärking, även att den 

enligt artikel 3.1 samordningsförordningen faller in under ett av förordningens 

sakområden.  

                                                      
113 Art. 3.b samordningsförordningen. 
114 Holm, s. 202. 
115 Holm, s. 202. 
116 Dom av den 11 juni 1998, Kuusijärvi, C-275/96, EU:C:1998:279, p. 58. 
117 Holm, s. 111. 
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Före Kuusijärvi-målet klassificerades föräldrapenningen som en moderskapsför-

mån enligt samordningsförordningens föregångare förordning 1408/71. Men år 

1998 klassificerade EU-domstolen föräldrapenningen som en familjeförmån. 

EU-domstolen ansåg, som nämnt, att föräldrapenning utgjorde en familjeförmån 

för att ersättningen kunde utges till båda barnets föräldrar vilket talade för att 

föräldrapenningen inte var en typisk moderskapsförmån, en förmån endast för-

behållen mödrar. När klassificeringen gjordes år 1998 fanns som nämnt inte be-

nämningen faderskapsförmåner i samordningsförordningens föregångare för-

ordning 1408/71. EU-domstolen fastställde vidare i Kuusijärvi-målet att föräld-

rapenningen kunde utges under en väldigt lång tid, tills det att barnet fyllde åtta 

år. Detta talade också för att föräldrapenningen inte var en typisk moderskaps-

förmån som vanligtvis endast utges under de första månaderna av ett barns liv. 

Den sista faktorn som EU-domstolen beaktade i Kuusijärvi-målet var att ersätt-

ningen var avsedd att kompensera en förälders inkomstbortfall. EU-domstolen 

menade att förmåner som var avsedda att kompensera för en förälders inkomst-

bortfall utgjorde familjeförmåner, eftesom detta gav den ekonomiska förutsätt-

ningen till föräldern att vara hemma och vårda sitt barn. Moderskapsförmåner 

var också avsedda att kompensera för en moders inkomstbortfall men föräldra-

penningens utformning i övrigt ledde till att den inte kunde klassificeras som en 

moderskapsförmån. EU-domstolen fastställde följaktligen att föräldrapenningen 

skulle klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 1407/71. 

När samordningsförordningen trädde i kraft i maj 2010 anmälde den svenska 

regeringen återigen att föräldrapenningen utgjorde en moderskaps- och fader-

skapsförmån.118 Detta förklarades med att klassificeringen skulle i det stora hela 

bli mer positivt än negativt för de migrerande arbetstagarna. Föräldrapenningen 

skulle kunna utbetalas utan att beakta de motsvarande förmånerna som utbetal-

des till arbetstagarna i deras bosättningsländer, vilket fallet var om föräldrapen-

ningen klassificerades som en familjeförmån. Man angav även att processen att 

ansöka om föräldrapenningen blev smidigare och mer effektiv och att ersättning-

arna kunde betalas ut snabbare då handläggningstiden blev jämförelsevis kortare 

då mindre utredning behövde företas eftersom ingen samordning av ersättning-

arna medlemsländerna emellan behövde göras.119 

Den 6 februari 2019 fastställde HFD dock att föräldrapenningen skulle klas-

sificeras som familjeförmån enligt samordningsförordningen. Målet rörde en 

kvinna som bodde i Sverige men arbetade i Tyskland fram till juni 2015 då hon 

                                                      
118 Förklaring från Konungariket Sverige i enlighet med artikel 9 i Europarlamentens och rådets 

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetsför-

månen, bilaga till protokoll från regeringssammanträde den 3 februari 2011, kapitel 2, artikel 2.  
119 Paju, s. 61. 
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födde en dotter. Efter födseln fortsatte kvinnan arbeta deltid för sin tyska arbets-

givare fram till mars 2016. Därefter blev kvinnan anställd i Sverige. Under hela 

tiden bodde kvinnans sambo som var far till dottern i Sverige. När kvinnan an-

sökte om föräldrapenning från Försäkringskassan från september 2015 fick hon 

avslag. Försärkingkassan beslutade att kvinnan inte hade försäkringstillhörighet i 

Sverige då hon arbetade i Tyskland skulle hon omfattas av Tysklands lagstiftning 

enligt samordningsförordningen. Kvinnan överklagade Försäkringskassans be-

slut till förvaltningsrätten och angav att hon hade rätt till föräldrapenning. Hon 

yrkade på att föräldrapenningen skulle klassificeras som en familjeförmån. För 

familjeförmåner finns prioriteringsregler om liknande familjeförmåner utgår från 

två medlemsländer samtidigt för en familj då barnets föräldrar arbetar i två olika 

medlemsländer. I dessa fall ska förmånen utgå från medlemslandet där barnet 

bor, vilket i den tyska kvinnans fall var i Sverige. Förvaltningsrätten återförvisade 

ärendet till Försäkringskassan för fortsatt handläggning efter att den klassificerat 

föräldrapenningen som en familjeförmån enligt samordningsförordningen. Kam-

marrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog Försäkringskas-

sans överklagande, men Försärkingskassan överklagade målet till HFD.120  

I målet anförde Försäkringskassan att det i förordning 1408/71 inte fanns 

nämnt faderskapsförmåner utan endast moderskapsförmåner. I och med sam-

ordningsförordningens införande ändrandes benämningen för moderskapsför-

måner och kom att innefatta moderskaps- och faderskapsförmåner. Moderskaps-

förmåner var inte heller längre upptagen i samma sakområde som förmåner vid 

sjukdom utan fick en egen kategori. EU-domstolen hade i Kuusijärvi-målet prö-

vat föräldrapenningens klassificering, då benämningen faderskapsförmåner inte 

fanns och föräldrapenningen, i brist på en mer passande kategori, kopplades till 

familjeförmåner. Försäkringskassan anförde att ändringen i samordningsförord-

ningen gav möjligheten att klassificera föräldrapenningen annorlunda, som en 

moderskaps- och faderskapsförmån. Försäkringskassan anförde vidare att för-

äldrapenningens klassificering som familjeförmån kunde innebära en utökad rätt 

till föräldrapenning för utländska familjemedlemmar till den som erhöll föräldra-

penningen, trots att föräldrapenningen var en individuellt utformad förmån. För-

säkringskassan yrkade att föräldrapenningen skulle klassificeras som en moder-

skaps- och faderskapsförmån samt även att HFD skulle inhämta ett förhandsav-

görande från EU-domstolen.121 

HFD hade att pröva om föräldrapenningen enligt samordningsförordningen 

skulle klassificeras som moderskaps- och faderskapsförmån eller familjeförmån. 

                                                      
120 Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 6869-17, meddelad i Stockholm, den 6 februari 

2019, p. 7-11. 
121 Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 6869-17, meddelad i Stockholm, den 6 februari 

2019, p. 12-14. 
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Domstolen anförde att det enligt artikel 1 u förordning 1408/71 (samordnings-

förordningens föregångare) avsågs med familjeförmåner, förmåner som var av-

sedda att täcka en familjs utgift och familjeförmåner kom att förstås på samma 

sätt enligt artikel 1 z samordningsfördorningen. HFD anförde vidare att det i skäl 

19 i ingressen till samordningsförordningen beskrivs att moderskaps- och fader-

skapsförmåner ska förstås som förmåner som utges under de första månaderna 

av ett nyfött barns liv.  I skäl 34 i ingressen anges att familjeförmåner har ett 

mycket stort tillämpningsområde och erbjuder skydd i såväl klassiska som mer 

specifika situationer till sin natur såsom nationella förmånerna som varit föremål 

för EU-domstolens domar i de förenade målen Hoever och Zachow, och målet 

Kuusijärvi.122 

HFD gjorde bedömningen att den EU-rättsliga reglering som aktualiserades i 

målet redan hade tolkats av EU-domstolen varför det inte fanns skäl att inhämta 

något förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen hade redan klassi-

ficerat föräldrapenningen som en familjeförmån enligt förordning 1408/71, där-

efter hade den svenska regeringen återigen anmält föräldrapenningen som en 

moderskaps- och faderskapsförmån när samordningsförordningen infördes. Den 

svenska regeringen ansåg att det fanns en möjlighet att göra så när moderskaps-

förmåner numera hette moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner. HFD 

anförde att det i sak aldrig hade gjorts någon ändring på definitionen av familje-

förmån enligt samordningsförordningen, när den infördes och ersatte förordning 

1408/71. Familjeförmån definierades alltjämt som kontantförmån avsedd att 

kompensera för en familjs utgifter. EU-domstolen hade i flera rättsfall som gäller 

familjeförmåner enligt samordningsförordningen hänvisat till praxis enligt för-

ordning 1408/71 såsom Hoever och Zachow och Kuusijärvi, HFD menade att 

detta visade att praxis rörande föräldrapenningens definition inte hade ändrats i 

samband med samordningsförordningens införande. Vad som avsågs med famil-

jeförmåner ändrades aldrig, även efter om-rubriceringen av benämningen för 

moderskapsförmåner, varför föräldrapenningen skulle fortsätta klassificeras som 

familjeförmån enligt samordningsförordningen.123  

 

 

 

                                                      
122 Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 6869-17, meddelad i Stockholm, den 6 februari 

2019, p. 16-21. 
123 Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 6869-17, meddelad i Stockholm, den 6 februari 

2019, p. 22-29. 
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3.2.4 Slutsatser om föräldrapenningens klassificering enligt 

samordningsförordningen 

Föräldrapenningen klassificeras sålundera numera återigen, efter flera år, som en 

familjeförmån enligt samordningsförordningen. Att föräldrapenningen ens be-

hövde om-klassificeras kan framstå som märkvärdigt, särskilt eftersom HFD an-

förde att EU-domstolens klassificering av föräldrapenningen som en familjeför-

mån i målet Kuusijärvi på 90-talet var korrekt och att föräldrapenningen enligt 

EU-domstolens tolkning inte kunde klassificeras som en moderskapsförmån 

samt att innebörden av familjeförmåner aldrig hade ändrats. AV HFD:s anföran-

den förstås att detta inte var någon särskilt svår bedömning, framförallt då HFD 

ansåg att rättsläget stod klart och ansåg att man inte behövde begära ett förhands-

avgörande från EU-domstolen. Det torde nog fortfarande vara intressant att se 

vad EU-domstolen skulle ha haft att säga om Sveriges klassificering av föräldra-

penningen som en moderskaps- och faderskapsförmån.  

Det främsta argumentet Sverige anförde som anledning till att man vid sam-

ordningsförordningens ikraftträdande klassificerade föräldrapenning som en mo-

derskaps- och faderskapsförmån var att rubriken för sakområdena ändrandes, 

vilket gjorde att föräldrapenningen bättre passade in under sakområdet moder-

skaps- och faderskapsförmåner än under sakområdet familjeförmåner. Detta kan 

tyckas vara ett märkligt rättfärdigande, särskilt då det ingenstans i samordnings-

förordningen framkommer att innehållet och betydelsen av sakområdena ändra-

des annat än att vissa namn i listan över sakområdena och ordningen ändrades. 

Klassificeringen av socialförsäkringsförmåner i sakområden kan vara en svår sak, 

särskilt då en förmån kan höra till flera olika sakområden. Men det kan anses att 

klassificeringen av föräldrapenningen inte borde ha varit något oklart efter att 

EU-domstolen redogjort för föräldrapenningens klassicifering i målet Kuusijärvi.  

Sverige gjorde tydligen fel när man vid samordningsförordningens ikraftträ-

dande år 2010 anmälde föräldrapenningen som en familjeförmån. Som nämnt är 

det upp till medlemsländerna att göra klassificeringen av sina socialförsäkrings-

förmåner och anmäla det till EU-kommissionen, men det är EU-domstolen som 

ytterst har att avgöra klassificeringen av medlemsländernas socialförsäkringar i 

sakområden. Klassificeringen av nationella förmåner är avgörande för vilka sam-

ordningsregler som blir tillämpliga. 

Sveriges bakomliggande motiv till välja klassificera föräldrapenningen som en 

moderskaps- och faderskapsförmån är inte svår att förstå. Som Försäkringskas-

san anförde i målet innebär klassificeringen av föräldrapenningen som en famil-

jeförmån att fler kommer bli berättigad svensk föräldrapenning, vilket kommer 

innebära att mer föräldrapenning betalas ut till unionsmedborgare, vilket i sin tur 
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innebär ökade kostnader för den svenska staten. Detta fenomen är inte utmär-

kande Sverige. Medlemsländerna har ett motiv att inte få sina föräldraförsäk-

ringar klassificerade som familjeförmåner då de kommer behöva samordna sina 

förmåner vid beviljande och kan komma utge tilläggsutbetalningar (se kapitel 6.5 

för samordningen av familjeförmåner).  

Att administrera förmåner som klassificeras som familjeförmåner är också 

praktiskt och administrativt mer mödosamt. Det kräver att myndigheterna har 

stor kunskap om samtliga medlemsländers föräldraförsäkringar inför en samord-

ning. Genomgången av domar från EU-domstolen visar att medlemsländerna har 

en vilja att undanta, inte bara föräldraförsäkringar, utan även andra socialförsäk-

ringar från samordningsförordningens tillämpning för att på så sätt inte behöva 

göra utbetalningar utomlands, vilket håller nere välfärdskostandera. 

Om man vill behålla föräldrapenningen som en moderskaps- och faderskaps-

förmån skulle man kanske kunna tänka sig att göra om föräldrapenningen så att 

den normativt mer stämmer överens med samordningsförordningens uppfatt-

ning av föräldraförsäkringar. Den svenska föräldrapenningen är en nationell fa-

miljeförmån som har en del grundläggande skillnader i jämförelse med tradition-

ella europeiska familjeförmåner. Den är både en individuell och kollektiv social-

försäkring på samma gång. Den är individuell på det sättet att den riktar sig indi-

viduellt till varje förälder och kan tas i anspråk av den enskilda föräldern 

oberoende av den andra föräldern. Samtidigt är den riktad till familjen i sin helhet 

eftersom den är till för att disponeras fritt av föräldrarna. Föräldrarna kan till-

sammans komma överens om hur föräldrapenningen ska uttas och användas av 

familjen. Föräldrapenningen har på detta vis som mål att underlätta för familjer 

att förena arbetsliv och familjeliv samtidigt som den främjar jämlikhet mellan 

könen och främjar barnets bästa genom att tillgodose barnets behov av att vara 

med båda sina föräldrar under den tidiga uppväxten.124  

Det är tvivelaktigt om föräldrapenningen såsom den är utformad nu någonsin 

kommer kunna om-klassificeras, om inte samordningsförordningens definitioner 

av sakområdena förändras. Ett förslag som kanske skulle fungera om man är av 

uppfattningen att föräldrapenningen är en moderskaps- och faderskapsförmån 

ur ett EU-rättsligt perspektiv är att ändra strukturen och omvandla föräldrapen-

ningen. Föräldrapenningen såsom den ser ut idag skulle kunna ändras så att en 

förmån exklusivt utgår till modern och en annan förmån exklusivt utgår till fa-

dern. Detta skulle nog behöva innebära att det finns faktiska skillnader på för-

månerna, som på omfattningen och beloppen som utbetalas. Detta hade nog inte 

passat in i den svenska familjepolitiken som eftersträvar jämlikhet. Föräldrapen-

ningen är uppbyggd på ett sätt som främjar jämlikhet bland föräldrarna när det 

                                                      
124 Holm, s. 16. 
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kommer till att vårda barnet. Vill den svenska regeringen undvika utökade 

kostander är ett alternativ att sänka ersättningen vid utbetalning av föräldrapen-

ning eller att minska antalet föräldrapenningdagar. Detta torde dock nog vara 

politiskt opopulärt varför det kan tänkas att en minsking av ersättning lär vara en 

kontroversiell politisk fråga. 

Eftersom klassificeringen av föräldraförsäkringar är avgörande för vilken sam-

ordning som görs medlemsländerna emellan är det viktigt att varje föräldraför-

säkring faktiskt klassificeras korrekt, då ingen samordning görs av föräldraför-

säkringar som klassificeras som moderskaps- och faderskapsförmåner som för 

föräldraförsäkringar som klassificeras som familjeförmåner enligt samordnings-

förordningen. Faktumet är att föräldraförsäkringar kan vara felklassificerade tills 

det att saken prövas i domstol. Medlemsländerna är som nämnt fria att i första 

hand själva bestämma klassificeringen av sina socialförsäkringar. Är en föräldra-

försäkring klassificerad som en familjeförmån betyder det att en samordning av 

utbetalningarna görs. Men om en föräldraförsäkring är klassificerad som en mo-

derskaps- och faderskapsförmån i ett annat medlemsland innebär det att ingen 

samordning av utbetalningarna görs, då endast familjeförmåner samordnas med 

motsvarande familjeförmåner i andra medlemsländer. Detta kan innebära att per-

soner som får sin föräldraförsäkring från ett medlemsland där föräldraförsäk-

ringen klassificeras som moderskaps- och faderskapsförmån inte kan få den sam-

ordnad och kan gå miste om eventuella tilläggsutbetalningar. Medan motsva-

rande föräldraförsäkring klassificeras som en familjeförmån i ett annat medlems-

land och där efter en samordning personen får ett högre belopp. En idé hade då 

varit att slopa sakområdet moderskaps- och faderskapsförmåner och ta upp alla 

medlemsländers föräldraförsäkringar som familjeförmåner så att en likabehand-

ling av föräldraförsäkringarna sker inom EU. Detta torde även främja den fria 

rörligheten för arbetstagare och personer, även om det kanske skulle innebära 

utökade kostnader för vissa medlemsländer.  

Det borde även framstå som illojalt av medlemsländerna att försöka efter-

sträva att få sina föräldraförsäkringar och andra soicalförsäkringsförmåner un-

dantagna samordningsförordningens tillämpning och koordinering. Medlemslän-

derna borde tillämpa samordningsförordningen som den är tänkt att tillämpas, 

systematiskt och i enlighet med samordningsförordningens ”anda”, vilket skulle 

skapa störst rättssäkerhet och förutsebarhet av de migrerande arbetstagare och 

andra vars socialförsäkring påverkas av samordningsförordningen.  
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4 Samordningsförordningens personkrets 

 
I det här kapitlet kommer redogöras för de subjekt som är föremål för samord-

ningsförordningens tillämplighet. Att det finns en person som omfattas av sam-

ordningsförordningen och gör anspråk på en nationell förmån vid en gränsöver-

skridande situation är en förutsättning för att samordningsförordningen bestäm-

melser om samordning ska aktualiseras.   

Enligt samordningsförordningens artikel 2 omfattas alla som är medborgare i 

ett medlemsland (unionsmedborgare), personer och flyktingar som är bosatta i 

ett medlemsland samt deras familjemedlemmar av samordningsförordningen. 

Det finns inget krav på att familjemedlemmar ska vara unionsmedborgare, de kan 

således vara tredjelandsmedborgare. Huruvida någon är att anses som familje-

medlem avgörs av medlemsländernas egna nationella socialförsäkringslagstift-

ningar.125 Detta innebär att en unionsrättslig definition av familjemedlem inte an-

vänds om begreppet finns definierad i nationell lagstiftning. Detta kan vidare in-

nebära att en person som anses vara familjemedlem enligt ett medlemslands lag-

stiftning inte anses vara en familjemedlem enligt annat medlemslands lagstiftning 

när deras lagstiftning tillämpas, vilket till exempel kan vara fallet för sambos, i 

registrerade partnerskap och samkönade äktenskap. Ifall ett medlemsland inte 

har en definition av begreppet familjemedlem för sin nationella förmån aktuali-

seras den unionsrättsliga definitionen.126 Samordningsförordningen definierar fa-

miljemedlem som make/maka, minderåriga barn och myndiga barn som är be-

roende av underhåll.127 Familjemedlemmar som är själva unionsmedborgare om-

fattas också självständigt av samordningsförordningen. I och med att unions-

medborgare självständigt omfattas av samordningsförordningen är det en snäv 

personkategori som omfattas av samordningsförordningen endast i egenskap av 

familjemedlem. Främst tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en 

unionsmedborgare.128  

 

                                                      
125 Art. 1 samordningsförordningen. 
126 Holm, s. 177.  
127 Art. 1 i samordningsförordningen. 
128 Holm, s. 108. 
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Om en person i fråga inte tillhör samordningsförordningens personkrets faller 

den utanför förordningens tillämpningsområde och då görs ingen samordning av 

socialförsäkringsförmåner enligt samordningsförordningen. I sådana fall faller 

samordningen tillbaka på den nationella socialförsäkringsrätten och en samord-

ning kan eventuellt då ske genom en socialförsäkringskonvention, om en sådan 

existerar.  

Samordningsförordningens föregångare förordning 1408/71 omfattade end-

ast migrerande arbetstagare och var inte tillämplig på icke-förvärvsarbetande per-

soner. Samordningsförordningen omfattar som nämnt alla unionsmedborgare 

men är fortfarande mest generös för gruppen migrerande arbetstagare då flera av 

bestämmelserna endast är förbehållna dem.129 Även definitionen av arbetstagare 

inom socialförsäkringen är förbehållen medlemsländerna. Om en nationell soci-

alförsäkringsförmån gäller för arbetstagare i ett medlemsland är det också den 

definitionen av arbetstagare som man har att utgå från även när förmånen ska 

tillämpas på migrerande arbetstagare från andra medlemsländer.130 Det är inte den 

autonoma, av EU-domstolen extensivt tolkade, EU-rättsliga arbetstagardefinit-

ionen som tillämpas när en migrerande arbetstagares kvalificering för en nationell 

förmån utreds.131  Däremot är det inte sagt att de nationella arbetstagardefinit-

ionerna skulle vara fredade helt från EU-domstolen. Om en nationell arbetsta-

gardefinition skulle vara diskriminerande och och strida på EU-rätten har EU-

domstolen valt att tolka den nationella arbetstagardefinitionen i enskilda, sär-

skilda fall på ett mer extensivt sätt i enlighet med EU-rätten.132  

En förutsättning för att samordningsförordningen överhuvudtaget kan aktu-

aliseras är förstås att det sker en migrerande rörelse mellan två medlemsländer, 

av en person som omfattas av förordningen, t.ex. en arbetstagare börjar arbeta i 

ett medlemsland annat än sitt bosättningsland. Vidare följer en grundläggande 

yttre ram för samordningsförordningens tillämplighet. Förordningen är endast 

tillämpbar för situationer inom EU:s territorium och inom dess gränser.133 Om 

en svensk medborgare börjar arbeta i ett land utanför EU är det inte samord-

ningsförordningen som står för samordningen av Sveriges och det andra landets 

socialförsäkringar, utan den samordningen får utgå från en eventuell socialför-

säkringskonvention länderna emellan.  

 

                                                      
129 Paju, s. 35. 
130 Dom av den 7 juni 2005, Dodl/Oberhollenzer, C-543/03, EU:C:2005:364, p. 34. 
131 Dom av den 3 maj 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, EU:C:1990:183, p. 17-22. 
132 Paju s. 36 och dom av den 24 mars 1994, van Poucke, C-71/93, EU:C:1994:120, p. 17-18. 
133 Art. 52 FEU och art. 355 FEUF. 
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4.1 Särskilt om familjemedlemmars rätt till familje-
förmåner med grund i samordningsförordningen 

Om någons status som familjemedlem påverkar beviljandet av en socialförsäk-

ring, t.ex. i situationer där någon härleder sin rätt till en föräldraförsäkring genom 

sin makes arbete i ett annat medlemsland enligt artikel 64 samordningsförord-

ningen (se kapitel 6.5), utgår man enligt artikel 1 samordningsförordningen från 

det medlemslandets definiton av familjemedlem. Som nämnt utgör samordnings-

förordningen ingen harmonisering av medlemsländernas rättsordningar för soci-

alförsäkringen utan är endast till för att koordinera befintliga socialförsäkringar. 

Detta innebär även att medlemsländerna är förbehållna rätten att själva definiera 

vad som ska förstås som familjemedlem och vem som ska enligt landets lag anses 

vara familjemedlem i socialförsärkingsrättsliga hänseenden. Detta medför till ex-

empel att två personer som anses vara familjemedlemmar i ett medlemsland har 

rätt att ansöka om föräldrapenning för sitt barn. Men de personerna kan enligt 

ett annat medlemslands lagstiftning inte anses vara familjemedlemmar och där-

med inte uppfylla det landets försäkringsvillkor om att man måste vara familje-

medlem för att få föräldraförsäkring för ett barn. Detta aktualiseras till exempel 

för homosexuella par där skillnader råder inom EU. I vissa medlemsländer, som 

Sverige, råder äktenskapsjämlikhet134 och ett homosexuellt par jämställs med ett 

heterosexuellt par och båda får rätten att ansöka om föräldrapenning för ett ge-

mensamt barn och båda kan erkännas som förälder till barnet. Denna ordning 

råder inte i andra medlemsländer och där homosexuella par inte kan gifta sig och 

inte inte kan erkännas som föräldrar till ett barn. Detta innebär i sin tur att sam-

könade föräldrar kan få föräldrapenning för sitt barn i ett medlemsland men då 

de inte erkänns som makar eller föräldrar till barnet i ett annat medlemsland och 

inte kan få föräldrapenning där.  

Som nämnt finns det för familjeförmåner enligt samordningsförordningen i 

vissa situationer en rätt för en förälder till ett barn att härleda sin rätt till en fa-

miljförmån från medlemslandet där den andre föräldern till barnet arbetar. Detta 

gör den föräldern i egenskap av familjemedlem till den migrerande arbetande 

föräldern. I medlemsländer där äktenskapsjämlikhet råder och där samkönade 

föräldrar erkänns utgör detta inget problem.  

 

 

                                                      
134 Rätten för samkönade par att inom EU få gifta sig finns i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Irland, Island, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritan-

nien (utom Nordirland), Tyskland och Österrike, Ditt Europa, https://europa.eu/youreurope/ci-

tizens/family/couple/marriage/index_sv.htm, hämtad 4 december 2020. 
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Men om en förälder t.ex. skulle arbeta i ett medlemsland där dessa förhållanden 

inte erkänns enligt det landets rättsordning kan inte den andra föräldern i egen-

skap av familjemedlem härleda sitt rätt till föräldrapenning från det landet, då 

denne inte uppfyller villkoret om att vara en familjemedlem.  

Detta torde förstås som ett hinder för den fria rörligheten för personer och 

arbetstagare, om samkönande föräldrar i en familj vet att de kommer påverkas 

negativt vad gäller familjeförmåner om den ena föräldern väljer att arbeta i ett 

annat medlemsland som inte erkänner samkönade äktenskap och föräldrar. Detta 

kan då utgöra en anledning till att den föräldern väljer att inte acceptera ett arbete 

i det medlemslandet. 

Som nämnt har samordningsförordningen inget harmoniserande syfte. Sam-

ordningsförordningen har inte i syfte att tvinga medlemsländerna att godkänna 

olika familjebildningar. I ingressen punkt 5 till samordningsförordningen anges 

det att det är nödvädnigt att särdragen i de olika nationella rättsordningarna vad 

gäller social trygghet respekteras och att samordningsförordningen begränsas till 

för ett system av samordning av socialförsäkringar.  

Det finns dock enligt artikel 4 samordningsförordningen en likabehandlings-

princip som förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Denna likabe-

handlingsprincip finns även i artikel 21.2 rättighetsstadagan, vilket utgör primär-

rätt och ska beaktas inom samtliga EU:s sakområden. Det torde utgöra diskrimi-

nering på grund av nationalitet om t.ex. ett medlemsland endast erkäner hetero-

sexuella äktenskap och föräldraskap, vilket då innebär att samkönade makar och 

föräldrar av andra nationaliteter inte får sina äktenskap erkända. Detta påverkar 

då endast medborgare från andra medlemsländer där äktenskapsjämlikhet före-

ligger. Av artikel 21.1 rättighetstadgan följer även en bredare diskrimeringsförbud 

där andra grunder för diskriminering anges. Bland annat anges att all diskrimine-

ring på grund av sexuell läggning ska vara förbjuden.  

Det finns dock undantag för likabehandlingsprincipen. Den är inte absolut. 

Anses särbehandlingen vara grundad och anses den vara proportionerlig är den 

tillåten.135 Enligt artikel 52.1 rättighetsstadgan följer det att begränsningar, med 

beaktande av proportionalitetsprincipen får göras om de är nödvändinga och be-

hövs för att uppfylla ett mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen 

eller av behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter. Proport-

ionalitetsprincipen är för EU-domstolen grundläggande när den har att bedöma 

om det är tillåtet med en begärnsning av den fria rörligheten på den inre mark-

naden. EU-domstolen har i tidigare fall fått göra värdeladdade avägningar, t.ex. 

som i det uppmärksammade Laval-målet; där EU-domstolen vägde rätten att 

                                                      
135 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2018, s. 160. 



 45 

 

 

 

vidta fackliga stridåtgärder mot rätten att tillhandahålla tjänster i andra medlems-

länder.136 Avvägningar görs mellan skyddet av de enskildas rättigheter och det 

intresse som finnas att inskränka dessa rättigheter för att tillgodosse skyddade 

allmänna intressen. Prövas rätten för samkönande makar och föräldrar att erkän-

nas som familjemedlemmar i socialförsäkringsrättsligt hänseende torde EU-dom-

stolen avväga rätten att inte diskrimineras på grund av nationalitet och på grund 

av sexuell läggning enligt artikel 21 rättighetsstadgan mot rätten till religionsfrihet 

i artikel 10 rättighetstadgan och rätten att ingå äktenskap och bilda familj enligt 

artikel 9 rättighetsstadgan, som anger att rätten att ingå äktenskap och rätten att 

bilda familj ska garanteras enligt de lagar som finns i de nationella rättsordning-

arna som reglerar utövandet av rättigheten. Av betydelse i detta fall torde även 

vara rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt artikel 7 rättighetstadgan 

och rätten till frihet enligt artikel 6 rättighetstadgan.  

Saken är inte avgjord av EU-domstolen så än torde rättsläget anses vara oklart. 

Min uppfattning är att erkännande av äktenskapsjämlikhet och av samkönande 

föräldrar torde främja den fria rörligheten för personer och arbetstagare då vill-

koren i t.ex. föräldraförsäkringar vad gäller krav om äktenskap och föräldraskap 

blir jämlikt när inte endast heterosexuella familjebildningar accepteras, vilket även 

innebär att diskriminerande villkor tas bort. Det är dock en fråga som gäller käns-

liga avvägningar. Rättighetsstadgan utvidgar inte EU:s kompetens och det går 

inte i förväg att förutse vilka bedömningar EU-domstolen kan komma att göra. 

Särskilt utgången av en proportionalitetsbedömniing kan vara svår att förutse.137 

Det kan tänkas att domstolen drar sig för att göra bedömningar som kan anses 

vara uppenbart expansiva tolkningar av EU:s kompetens. Det är dock så att de 

allmänna rättsprinciperna som likabehandlingsprincipen och förbudet mot dis-

kriminering gäller inom samtliga områden där unionen har kompetens och EU-

rätten är tillämplig, vilket samordningen av socialförsäkringarna är en del av.138 

                                                      
136 Dom av den 18 dcember 2017, Laval un Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809. 
137 Bernitz & Kjellgren, s. 168. 
138 Bernitz & Kjellgren, s. 164. 
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5 När svensk lagstiftning om föräldrapenning ska 
tillämpas 

Det finns regler för hur försäkringstillhörigheten, det vill säga till vilket medlems-

lands socialförsäkringssystem en person tillhör, ska avgöras för personer som 

omfattas av samordningsförordningen. Reglerna pekar ut vilket medlemslands 

lagstiftning som ska tillämpas. Det medlemslands vars lagstiftning blir tillämpligt 

benämns försärkingsland. I försärkingslandet får personen sin försäkringstillhö-

righet och har att ansöka om socialförsärkingar då ett försäkringsfall uppstår.139  

Reglerna om tillämplig lagstiftning är av utsläckande karaktär, om ett med-

lemsland utpekas som försäkringsland och en person anses tillhöra det landets 

socialförsäkring kan den person då inte heller tillhöra ett annat medlemslands 

socialförsäkringssystem parallellt. Detta innebär att situationer undviks då en per-

son varken anses tillhöra något medlemslands socialförsäkring eller kommer att 

omfattas av flera medlemsländers socialförsäkringar samtidigt. Till vilket lands 

socialförsäkringssystem man tillhör bestäms således av reglerna om tillämplig lag-

stiftning enligt samordningsförordningen och inte av medlemsländernas egna 

nationella regler där bosättning eller medborgarskap exempelvis skulle kunna 

vara avgörande. Att en person enligt samordningsförordningen har försäkrings-

tillhörighet i ett medlemsland innebär inte per automatik att den personen kom-

mer få erhålla en socialförsäkringsersättning från det landet. Det innebär endast 

att det landets lagstiftning är tillämpligt på personen och det är fortfarande lan-

dets lagstiftning och villkor för erhållande av socialförsäkringsförmånen som be-

stämmer om en person har rätt till ersättning eller inte.140  

 

 

 

 

                                                      
139 Paju, s 44. 
140 Paju, s. 44-45. 
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5.1 Försäkringstillhörighet genom arbete 

Bestämmelserna om vilket medlemsland som blir försärkignsland och vars lag-

stiftning blir tillämplig utgår från principen om lex loci laboris. Huvudregeln är att 

arbetslandet, det vill säga det land en person arbetar i, blir försäkringsland och 

det land som personen har sin försäkringstillhörighet i. En förvärvsarbetande 

person, som är arbetstagare eller egenföretagare, är enligt artikel 11.3 a samord-

ningsförordningen försäkrad i det land denne arbetar i.  

EU-domstolen har i målet Kuusjärvi fastställt att personer som upphör med 

all yrkesverksamhet i ett medlemsland och flyttar från det landet inte längre om-

fattas av det landets lagstiftning, vilket innebär att de inte längre har försäkrings-

tillhörighet i det landet och kan utförsäkras och förlora de bosättningsbaserade 

kontantförmånerna de erhåller genom bosättningskrav i den nationella lagstift-

ningen.141 Av artikel 11.2 samordningsförordningen framgår dock att personer 

som är migrerande arbetstagare i ett arbetsland men som inte arbetar under tiden 

då de erhåller kontantförmån med anledning av ett försäkringsfall, till exempel 

att de får föräldrapenning, alltjämt ska anses vara anställda och därmed fortsätta 

tillhöra arbetslandets socialförsäkringssystem i egenskap av arbetstagare. Det vill 

säga så länge ett försäkringsfall för vilket socialförsäkringsersättning utgår skyd-

das en migrerande arbetstagares försäkringstillhörighet i arbetslandet och kravet 

på förvärvsarbete uppfylls. Att man anses vara försäkrad i arbetslandet under 

tiden man får en kontantersättning från det landet innebär att medlemsländerna 

inte kan upprätthålla bosättningskrav för migrerande arbetstagare och de försäk-

rade kan vistas i andra medlemsländer, till exempel lämna sitt arbetsland och åter-

vända till sitt bosättningsland och fortsätta erhålla socialförsäkringsersättningar 

från sitt arbetsland eftersom de alltjämt är försäkrade i arbetslandet.142  

Arbetar man för flera olika företag med säte i olika medlemsländer gäller enligt 

artikel 13.1 a samordningsförordningen att ens bosättningsland är försärkings-

land och bosättningslandets lagstiftning gäller. 

När en arbetstagare från ett annat medlemsland förvärvsarbetar i Sverige gäller 

enligt artikel 11.3.a samordningsförordningen att Sveriges lagstiftning i egenskap 

av arbetsland ska tillämpas. Det innebär att den migrerande arbetstagaren omfat-

tas av svensk lagstiftning och enligt samordningsförordningen har svensk försäk-

ringstillhörighet. Enligt artikel 11.2 samordningsförordning gäller även att under 

tiden en förälder får arbetsbaserad föräldrapenning omfattas föräldern alltjämt av 

svensk lagstiftning och anses vara en arbetstagare i Sverige även om föräldern 

lämnar Sverige för att vara föräldraledig i annat medlemsland.  

                                                      
141 Dom av den 11 juni 1998, Kuusijärvi, C-275/96, EU:C:1998:279, p 73. 
142 Holm, s. 127-128. 
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Får man föräldrapenning på sjukpenningnivå måste föräldrapenningen dock tas 

ut på ett sätt så att ens sjukpenningsgrundande inkomst skyddas. Om man inte 

har någon sjukpenninggrundande inkomst och den fastställs till 0 kr finns inget 

belopp föräldrapenningen på sjukpenningnivå kan baseras på vilket innebär att 

man inte har rätt att få någon föräldrapenning på sjukpenningnivå. Man behåller 

sin sjukpenninggrundande inkomst under tiden man arbetar. När arbetet upphör 

skyddas enligt 6 kap 8 § andra stycket SFB den sjukpenninggrundande inkomsten 

i ytterligare tre månader till om den försäkrade inte börjar arbete i ett annat land. 

För att skydda sjukpenninggrundande inkomsten längre måste man, enligt 26 kap 

15 § SFB, om barnet är under 1 år vårda barnet och om barnet är över 1 år ta ut 

föräldrapenning varje dag fem dagar i veckan.  

Om en förälder är bosatt i Sverige men arbetar i ett annat medlemsland gäller 

enligt artikel 11.3 samordningsförordningen att det landets lagstiftning ska till-

lämpas, eftersom arbetslandets lag ska tillämpas. Detta innebär att en förälder 

som är bosatt i Sverige men arbetar i ett anant medlemland inte inte har någon 

rätt till föräldrapenning från Sverige. Detsamma gäller om föräldern får en kon-

tantförmån på grund av arbete från ett annat medlemsland och bor sig i Sverige, 

då man vid erhållande av sådan förmån alltjämt omfattas av lagstiftningen i det 

land som utger förmånen enligt artikel 11.2 samordnignsförordningen. 

5.2 Försäkringstillhörighet genom bosättning 

De som är icke-förvärvsarbetande, såsom pensionärer, studenter och andra som 

inte kan eller vill arbeta har enligt artikel 11.3 e samordningsförordningen sin 

försäkringstillhörighet i sitt bosättningsland. Var en person har sin bosättning är 

inte alltid enkelt att avgöra och det finns ingen definitiv bestämning av vad som 

utgör bosättning. Emellertid ger tillämpningsförordningen 987/2009 en inte ut-

tömmande vägledning till hur begreppet bosättning ska förstås. För att bestämma 

bosättning ska enligt artikel 11 tillämpningsförordningen 987/2009 hänsyn tas 

till var personen har sin vistelse och varaktigheten av vistelsen i vardera med-

lemsland samt var personens huvudsakliga intressen finns; som dennes verksam-

heter, familjesituation och bostadssituation och därefter ska en samlad helhets-

bedömning göras.143  Artikeln är till för att lösa tvister då två medlemsländer inte 

är överens om var en persons bosättning ska anses vara och medlemsländer ska 

i samförstånd komma överens utifrån vägledningen var personen har sin bosätt-

ning.  

                                                      
143 Art.11 tillämpningsförordning 987/2009. 



 49 

 

 

 

Punkterna i vägledningen härstammar från EU-domstolens rättspraxis och bör 

vara upplysande för bestämningen av en persons bosättning.144 Om tvisten inte 

går att lösa kan en persons bosättning avgöras utifrån den enskildes uppfattning 

om var denne har sin bosättning.145 

Att en person har sin försäkringstillhörighet i ett medlemsland genom bosättning 

innebär per automatik inte att den personen har rätt till socialförsäkringsför-

måner i det landet. Det är fortfarande de nationella socialförsäkringsreglerna och 

villkoren som avgör om en person, som visserligen enligt samordningsförord-

ningen tillhör det landets socialförsäkringssystem, har rätt till en ersättning. Detta 

stadgas tydligt i ingressen till samordningsförordningen där det sägs att med re-

spekt för EU-rätten är det medlemsländernas egna lagstiftningar som avgör rät-

ten till en nationell förmån när personers försäkringstillhörighet avgörs endast 

utifrån deras bosättning.146 Detta har särskilt lyfts fram för att tydliggöra att med-

borgare från andra medlemsländer inte kan kringgå de nationella kvalifikations-

villkoren och endast genom bosättning bli en ekonomisk börda för länder med 

bosättningsbaserade socialförsäkringar.147 

Som tidigare nämnt behåller migrerande arbetstagare sin status som arbetsta-

gare under tiden ett försäkringsfall pågår och de erhåller en arbetsbaserad kon-

tantförmån. Den som inte arbetar och flyttar från sitt bosättningsland medan den 

erhåller en bosättningsbaserad förmån kan däremot komma att förlora sin ersätt-

ning om den bosättningsbaserade förmånen uppställer bosättningskrav. Dessa 

personer får istället enligt artikel 11.2 samordningsförordningen en ny försäk-

ringstillhörighet i det nya bosättningsland de flyttar till. 

När en förälder är bosatt i Sverige, men inte arbetar här i landet eller i ett annat 

medlemsland, omfattas denne av svensk lagstiftning genom bosättning i Sverige 

enligt artikel 11.3 e samordningsförordningen. Ett grundläggande villkor för rät-

ten till föräldrapenning är enligt 5 kap. 2-3 §§ SFB att barnet måste vara bosatt i 

Sverige. Detta gäller både för förälderns rätt till bosättningsbaserad och arbets-

baserad föräldrapenning. Kravet att även barnet ska bo i Sverige för att föräldern 

ska ha rätt till föräldrapenning kan dock inte upprätthållas om samordningsför-

ordningen är tillämplig. Detta eftersom föräldrapenningen i egenskap av familje-

förmån enligt artikel 67 samordningsförordningen går att exportera, om en för-

älder som bor i Sverige får arbetsbaserad eller bosättningsbaserad föräldrapen-

ning kan den utbetalas till ett annat medlemsland där barnet bor, så länge föräl-

dern har bosättning eller arbetar i Sverige.  

 

                                                      
144 Paju, s. 47. 
145 Dom av den 5 juni 2014, I mot Health Service, C-255/13, EU:C:2014:1291, p. 59. 
146 Skäl 17.a samordningsförordningen. 
147 Paju, s. 47. 
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5.3 Utsändning 

Det finns två undantag från principen om att en arbetstagare är försäkrad i sitt 

arbetsland. Det ena är undantaget om utsändning. Regeln om utsändning möjlig-

gör att personer som arbetar i andra medlemsländer kortare perioder inte byter 

försäkringstillhörighet och alltjämt behåller försäkringstillhörigheten i sitt bosätt-

ningsland. Hade inte bestämmelserna om utsändning funnits hade en arbetstaga-

res försärkringstillhörighet ändrats från en dag till en annan då han eller hon ar-

betade en dag över landsgränsen, vilket inte alltid gör tillämpningen av socialför-

säkringen effektiv och även gör samordningen av socialförsäkringar mer oförut-

sebar för enskilda då de plötsligt ändrar försäkringsland och har att ansöka om 

socialförsäkringsersättningar från ett nytt främmande socialförsäkringssystem. 

Villkoren för hur och när utsändningsreglerna kan tillämpas finns i artikel 12 

samordningsförordningen. Där stadgas det att en person ska vara anställd av ett 

företag som bedriver verksamhet i anställningslandet och utsändningen till ett 

annat medlemsland får som högst vara i 24 månader och personen som utsänds 

får inte ha tagit över någon annans arbete. Vidare stadgas att den som utsänds 

ska arbeta som anställd i ett medlemsland där arbetsgivaren annars normalt be-

driver verksamhet.  En förutsättning för utsändningen är att ansökan ska göras i 

utsändningslandets socialförsäkringsmyndighet om att den utsända arbetstagaren 

ska undantas från arbetslandets socialförsäkringssystem. Det är socialförsäkrings-

myndigheten som har att besluta om villkoren om utsändning uppfylls. Även 

egenföretagare kan ta del av bestämmelserna om utsändning. Då de i egenskap 

av egenföretagare utför sin verksamhet i andra medlemsländer.148  

5.4 Arbete i flera länder 

Det andra undantaget gäller då den migrerande arbetstagaren även arbetar en del 

i sitt bosättningsland. Om en arbetstagare arbetar i både sitt bosättningsland en 

del och i sitt arbetsland en del kan det vara så att personen har sin försäkrings-

tillhörighet i sitt bosättningsland om personen utför en väsentlig del av sitt arbete 

i där.149 Med vart personen utför sitt arbete åsyftas var personen faktiskt fysiskt 

befinner sig när denne utför sitt arbete. I tillämpningsförordningen 987/2009 

stadgas att med väsentlig del ska förstås att personen utför minst en fjärdedel av 

sitt arbete i sitt bosättningsland.150  

                                                      
148 Art. 12.2 samordningsförordningen. 
149 Art. 13.1 a samordningsförordningen. 
150 Art. 14.8 och 14.9 samordningsförordningen. 
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Bedömningen görs med utgångspunkt i verksamhetens omsättning, arbetstiden, 

erbjudna tjänster och inkomst. Dessa kriterier är inte uttömmande och andra 

aspekter kan ha betydelse för den sammantagna bedömningen.151 Om arbetsta-

garen anses utföra en väsentlig del av sitt arbete i sitt bosättningsland kommer 

arbetstagaren ha sin försäkringstillhörighet i sitt bosättningsland och inte i sitt 

arbetsland. Detta är ett avsteg från huvudregeln om att migrerande arbetstagare 

har sin försäkringstillhörighet i sitt arbetsland. 

                                                      
151 Paju, s. 52. 
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6 Föräldrapenningens samordning 

Efter att ha fastäställt att föräldrapenningen omfattas av samordningsförord-

ningen i egenskap av familjeförmån och i vilka fall svensk lagstiftning om föräld-

rapenning ska tillämpas har man att genomföra den faktiska samordningen av 

föräldrapenningen med motsvarande ersättningar utomlands. I det här kapitlet 

kommer analyseras hur föräldrapenningen samordnas enligt samordningsförord-

ningen och annan EU-rätt på socialförsäkringsrättens område. Samordningsför-

ordningen bygger som nämnt på fyra grundläggande principer, likabehandling, 

likställande, sammanläggning och exportabilitet, som gäller generellt för hela för-

ordningen. Inom sakområdet familjeförmåner finns även preciseringar och mer 

speciella varianter av principerna. 

6.1 Likabehandling 

Den första av principerna, likabehandlingsprincipen, innebär enligt artikel 4 sam-

ordningsförordningen att alla som har försäkringstillhörighet i ett medlemslands 

socialförsäkringssystem och som omfattas av förordningen ska behandlas på 

samma sätt som det landets egna medborgare. Såsom inom andra EU-rättsliga 

områden är det även inom socialförsäkringsrättens område förbjudet med diskri-

minering på grund av nationalitet. Medlemsländernas socialförsäkringssystem får 

inte på något vis behandla migrerande arbetstagare och andra personer sämre än 

landets egna medborgare. Personer som omfattas av samordningsförordningen 

ska ha lika rätt till socialförsäkringar i medlemsländerna som medlemsländernas 

egna medborgare. Likabehandlingsprincipen har av EU-domstolen tolkats brett 

och diskriminering på grund av nationalitet omfattar både direkt och indirekt 

diskriminering. Direkt diskriminering är en uppenbar form av diskriminering och 

är relativt enkelt att identifiera. Direkt diskriminering på grund av nationalitet kan 

till exempelvis vara då en socialförsäkringsförmån i ett medlemsland endast får 

erhållas av det landets egna medborgare och inte av migrerande arbetstagare med 

medborgarskap i andra medlemsländer. Vad som är indirekt diskriminering är 

däremot inte alltid lika enkelt att utröna. Indirekt diskriminering utgörs av villkor 

som i teorin gäller lika för alla men i verkligheten missgynnar migrerande perso-

ner. Det kan vara bestämmelser som vid en första anblick kan verka objektiva 



 53 

 

 

 

men i själva verket har negativa utfall för exempelvis migrerande arbetstagare.152 

EU-domstolen har till exempel ansett att indirekt diskriminering förekom när en 

nationell förmån betaldes ut till personer utanför förmånslandet. I fallet som 

gällde en familjeförmån, visade sig att den ersättning som betalades ut blev 

mindre om ersättningen betalades ut till personer utanför landet än till personer 

inom landet. I lagstiftningen i övrigt gjordes ingen skillnad på vilka som kunde 

ansöka om bidraget eller att ersättningen till andra än landets egna medborgare 

var lägre, men då ersättningen blev lägre vid utbetalningar utanför förmånslandet 

ansåg EU-domstolen i princip att detta endast påverkade migrerande arbetstagare 

negativt, och ansåg att det förekom indirekt diskriminering.153 

Likabehandlingsprincipen i artikel 4 samordningsförordningen innebär att 

kravet på folkbokföring för bosättning enligt 5 kap 11 § socialförsäkringsbalken 

inte kan upprätthållas i förhållande till personer som kommer från EU och för 

vilka samordningsförordningen är tillämplig. Migrerande arbetstagare som arbe-

tar men inte bor i Sverige har rätt till föräldrapenning som övriga arbetstagare i 

Sverige och bosättningskrav kan inte uppställas för migrerande arbetstagare ef-

tersom det utgör diskriminering. Ett bosättningskrav för en arbetsbaserad för-

äldrapenning innebär att endast i Sverige bosatta arbetstagare kommer få rätt till 

föräldrapenning, medan migrerande arbetstagare som inte bor i Sverige inte kom-

mer få svensk föräldrapenning trots att de har sin försäkringstillhörighet här i 

landet. Detta leder till att migrerande arbetstagare diskrimineras på den grunden 

att de inte bor i Sverige, vilket strider mot likabehandlingsprincipen.154 

När ett barn föds eller adopteras får barnets föräldrar enligt 12 kap. 12 § SFB 

480 föräldrapenningdagar som de kan använda sig av för att vårda barnet. Det 

finns som nämnt dock begränsningsregler för föräldrapenningdagar för barn som 

blir bosatta i Sverige efter de fyllt ett år. Enligt 12 kap. 12 § andra stycket SFB 

gäller det att om ett barn blir bosatt i Sverige efter denne fyllt 1 år får föräldrarna 

sammanlagt högst 200 dagar med föräldrapenning. Om ett barn blir bosatt i Sve-

rige efter denne fyllt 2 år får föräldrarna sammanlagt högst 100 dagar med för-

äldrapenning. Kravet på likabehandling enligt artikel 4 samordningsförordningen 

leder dock till att begränsningsregeln för barn som blir bosatta i Sverige efter de 

fyllt ett år eller två år inte kan tillämpas i förhållande till barn och deras föräldrar 

som omfattas av samordningsförordningen.  

Eftersom det utgör diskriminering då av självklara skäl villkoret lättare uppfylls 

av barn som är födda och uppvuxna i Sverige.155 

                                                      
152 Paju, s. 39. 
153 Dom av den 15 januari 1986, Pinna, 41/84 EU:C:1986:1, p. 23-24. 
154 Paju, s. 39. 
155 Holm, s. 264. 
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6.1.1 Rörlighetsdirektivets betydelse för likabehandling på 

föräldrapenningrättens område 

Rörlighetsdirektivet reglerar som nämnt unionsmedborgarnas och deras familje-

medlemmars rätt till fri rörlighet inom EU, vilket innefattar rätten till inresa, up-

pehåll och permanent bosättning. Unionsmedborgare är per automatik de som 

också är medborgare i ett medlemsland.156 Rätten till fri rörlighet för unionsmed-

borgare är villkorad på olika sätt och som nämnt får effekt i Sverige genom UtlL. 

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har enligt 3 a kap. 1 § UtlL rätt 

till inresa och vistelse upp till tre månader i Sverige där det enda villkoret är ett 

krav på identitetshandling. För vistelser längre än tre månader krävs enligt 3 a 

kap. 1 § UtlL det av dem som gör sin rätt till fri rörlighet gällande att de inte utgör 

en orimlig belastning för Sveriges sociala biståndssystem under första tiden av 

vistelsen. De som gör sin rätt till fri rörlighet gällande måste enligt 3 a kap. 3 § 

UtlL för att inte ligga Sveriges sociala biståndssystem till last, vara arbetstagare, 

egenföretagare, annars ha tillräckliga tillgångar och en heltäckande sjukförsäkring, 

eller vara studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar 

eller vara familjemedlem till en unionsmedborgare som uppfyller något av de 

nämnda villkoren. Om man till följd av sjukdom, arbetslöshet eller påbörjande 

av yrkesutbildning inte kan arbeta ska man enligt 3 a kap 5 § a UtlL fortfarande 

anses vara en arbetstagare. 

Utvisning får dock enligt EU-domstolen inte vara den automatiska följden för 

någon som tar sin rätt till fri rörlighet i anspråk men inte uppfyller kraven i artikel 

7 rörlighetsdirektivet (som får effekt i Sverige genom 3 a kap. 3 § UtlL). Enligt 

EU-domstolens anförande i mål C-456/02, Trojani gäller det att en unionsmed-

borgare som inte har tillräckliga medel, men som omfattas av likabehandlings-

principen genom laglig vistelse har rätt att på samma villkor som medlemslandets 

egna medborgare ansöka om socialt bistånd, vilket följer av likabehandlingsprin-

cipen enlig artikel 18 FEUF som domstolen angav även omfattar unionsmedbor-

gare. Däremot kan unionsmedborgare som inte har tillräckliga medel belasta lan-

dets sociala biståndssystem och då utvisas, men detta just på den grunden att de 

belastar landets sociala biståndssystem inte endast på den grunden att de gör en 

ansökan om socialt bistånd. 

Enligt EU-domstolen får utvisning inte heller bli den automatiska påföljden 

då en unionsmedborgare belastar landets sociala biståndssystem. Det måste röra 

sig om att en unionsmedborgare utgör en orimlig börda på det sociala bistånds-

systemet, vilket förutsätter en proportionalitetsbedömning, där man ser på  

                                                      
156 Art. 20 FEUF. 
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bosättningens längd, personens personliga omständigheter och storleken på bi-

draget som efterfrågas.157 De kriterier EU-domstolen har ställt upp i rättspraxis 

har även förts in i ingressen till rörlighetsdirektivet.158  

För att fastställa om en unionsmedborgare har laglig vistelse behöver man 

enligt EU-domstolen göra en proportionalitetsbedömning mot bakgrund av pro-

portionalitetsprincipen. I mål C-413/99, Baumbast som rörde en tysk medbor-

gare som uppehöll sig i Storbritannien för en tid längre än tre månader och som 

hade tillräckliga medel för sin försörjning och en heltäckande sjukförsäkring men 

med undantag för akut sjukvård ansåg EU-domstolen att det förelåg laglig vis-

telse. Storbritannien ansåg att den tyska medborgaren inte hade en heltäckande 

sjukförsäkring och då inte uppfyllde artikel 7 rörlighetsdirektivet och därmed inte 

kunde stanna i Storbritannien. Men EU-domstolen menade att det var oproport-

ionerligt att utvisa mannen som hade befunnit sig i Storbritannien länge och att 

Storbritannien gick utöver vad som var ändamålsenligt och nödvändigt för att 

uppnå det mål som rörlighetsdirektivets artikel 7 syftade till; att migrerande un-

ionsmedborgare inte får utgöra en orimlig börda på landets sociala biståndssy-

stem.159  

Det var EU-domstolen som först fastslog att likabehandlingsprincipen även 

omfattade unionsmedborgare då de utövade sin rätt att röra sig fritt inom EU 

enligt artikel 21 FEUF. Tidigare gällde likabehandlingsprincipen enligt förord-

ning 482/2011 endast arbetstagare och deras familjemedlemmar. EU-domstolen 

ansåg dock att unionsmedborgare som lagligen vistades i ett land kunde förlita 

sig på likabehandlingsprincipen i artikel 18 FEUF för att angripa sociala tryg-

hetssförmåners direkt diskriminerande villkor. EU-domstolen klargjorde därmed 

att rätten till sociala förmåner i andra medlemsländer inte endast reglerades av 

samordningsförordningen, utan att även likabehandlingsprincipen i artikel 18 

FEUF påverkade rätten till sociala förmåner.160   

Enligt artikel 7 rörlighetsdirektivet får som nämnt unionsmedborgare som inte 

är ekonomiskt aktiva endast vistas i ett andra medlemslandänder så länge de inte 

belastar ländernas sociala biståndståndsystem. Detta innefattar dock inte social-

försäkringsersättningarna eftersom de inte utgör socialt bistånd.161  

En icke-ekonomiskt aktiv unionsmedborgare som får bosättningsbaserade soci-

alförsäkringsförmåner från ett medlemsland utgör egentligen en kostnad för det 

                                                      
157 Dom av den 7 september 2004, Trojani, C-456/02, EU:C:2004:488, p. 39-45.  
158 Skäl 16 rörlighetsdirektivet. 
159 Dom av den 17 september 2002, Baumbast, C-413/99, EU:C:2002:493, p. 91-94. 
160 Dom av den 12 maj 1998, Martinez Sala, C-85/96, EU:C:1998:217, p. 61-63. 
161 Art. 3.5 samordningsförodningen. 
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landets välfärdsystem, visserligen inte landets sociala biståndssystem. Varför er-

hållandet av en socialförsäkringsförrmån inte står i strid med artikel 7 rörlighets-

direktivet.162  

Enligt EU-domstolens rättspraxis gäller som nämnt att rätten till likabehand-

ling för unionsmedborgare innebär att det inte får uppställas diskriminerande vill-

kor för sociala förmåner i förhållande till personer som lagligen vistas i Sverige i 

egenskap av unionsmedborgare. Föräldrapenningen utgör en socialförmån och 

rätten till likabehandling som följer av rörlighetsdirektivet aktualiseras främst för 

unionsmedborgare som är icke-förvärvsarbetande i Sverige. Likabehandlings-

principen ger rätt till icke-förvärvsarbetande unionsmedborgare att på samma 

villkor som svenska medborgare ansöka om föräldrapenning på lägsta- och 

grundnivå. För den arbetsbaserade föräldrapenningen uppställs dock krav på ar-

bete, vilket ligger i sakens natur och kan inte anses vara diskriminerande.163 

Som nämnt får icke-förvärvsarbetande unionsmedborgare som uppehåller sig 

längre än tre månaders tid i Sverige endast fortsätta stanna här om de har tillräck-

liga medel och inte belastar Sveriges sociala biståndssystem. Vad som är tillräck-

ligt medel får inte fastställas i belopp utan får avgöras i de enskilda fallen. Då 

föräldrapenning, även på lägsta- och grundnivå, inte utgör socialt bistånd kan 

unionsmedborgare om de lagligen befinner i Sverige ansöka om föräldrapenning 

för att på så sätt få tillräckliga medel för att uppfylla kravet för uppehållsrätt. 

Detta innebär vidare att i och med uppfyllandet av kravet om tillräckliga medel 

har de även rätt att ansöka om övrigt socialt bistånd, då de inte längre kan anses 

belasta landets sociala biståndssystem.164  

6.1.2 Förordning 492/2011:s betydelse för likabehandling på 

föräldrapenningrättens område 

Även förordning 492/2011 har som nämnt betydelse för socialförsäkringsrättens 

område i och med likabehandlingsprincipen. I mål C-212/05 Hartman kom EU-

domstolen fram till att en familj visserligen inte hade rätt till en förmån eftersom 

samordningsförordningen inte var tillämplig, men familjen fick ändå rätt till för-

månen då detta krävdes av principen om likabehandling av migrerande arbetsta-

gare enligt förordning 492/2011.165 

 

 

                                                      
162 MIG 2011:19. 
163 Holm, s. 300. 
164 Holm, s. 300. 
165 Dom av den 18 juli 2007, Hartman, C-212/05, EU:C:2007:437, p. 28-38. 
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Definitionen av migrerande arbetstagare enligt artikel 45 FEUF, som förordning 

492/2011 har sin grund i, är inte densamma som medlemsländernas  

nationella definitioner. Enligt EU-rätten ges begreppet arbetstagare en autonom 

oberoende innebörd och har av EU-domstolen tolkats vidsträckt. EU-domstolen 

definierar arbetstagare som de som utför en genuin ekonomisk aktivitet, vilket 

innebär att man under en tid mot ersättning utför arbete av ekonomiskt värde åt 

annan och under dennes ledning.166 Arbetet som utförs ska vara faktiskt och ska 

inte vara marginellt eller sidoordnat.167 EU-domstolen fastslår att en helhetsbe-

dömning måste göras i varje enskilt fall när man har att avgöra om en person 

anses vara en arbetstagare. Artikel 45 FEUF gäller visserligen för migrerande ar-

betstagare men förutsätter inte att ekonomisk aktivitet har varit anledningen till 

den gränsöverskridande rörelsen i början.168. Till exempel kan en arbetstagare 

flytta till ett annat medlemsland först för att endast bo där och sedan ha tagit ett 

arbete.  

Migrerande arbetstagare har enligt artikel 45 FEUF rätt att röra sig fritt och 

rätt till likabehandling enligt rörlighetsdirektivet och rätt till likabehandling gäl-

lande arbetsvillkor och sociala förmåner enligt förordning 492/2011. Dessa rät-

tigheters utövande är förknippade med få begränsningar i jämförelse med icke-

ekonomiskt aktiva unionsmedborgare, varför de som omfattas av arbetstagarbe-

greppet har fler rättigheter och större tillgång till sociala förmåner.169 EU-dom-

stolen har fastslagit att principerna i samordningsförordningens ska tolkas i ljuset 

av artikel 45 FEUF så att inget hinder för fri rörlighet för av arbetstagare inträffar 

vad gäller tillträdet till arbetslandets socialförsäkringssystem och exportabilitet av 

socialförsäkringsförmåner.170  

Likabehandlingsprincipen som följer av artikel 45 FEUF och artikel 7 förord-

ning 492/2011 stadgar att migrerande arbetstagare inte får diskrimineras på 

grund av nationalitet när det kommer till anställningsvillkor och sociala förmåner, 

såsom föräldrapenningen. Likabehandlingsprincipen i förordning 492/2011 be-

höver dock oftast inte aktualiseras då samordningsförordningen, som även ger 

uttryck för likabehandlingsprincipen, är tillämplig.  

                                                      
166 Dom av den 23 mars 2004, Collins, C-138/02, EU:C:2004:172, p. 26. 
167 Dom av den 23 mars 1982, Levin, 53/81, EU:C:1982:105, p. 16-18. 
168 Dom av den 18 juli 2007, Hartman, C-212/05, EU:C:2007:437, p. 17-18. 
169 Holm, s. 71. 
170 Dom av den 11 september 2007, Hendrix C-287/05, EU:C:2007:494, p. 46. 
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I artikel 36.2 förordning 492/2011 stadgas det att samordningsförordningen har 

företräde framför förordning 492/2011 och av EU-domstolens praxis framkom-

mer även att förordning 492/2011 på socialförsäkringsrättens område bör tilläm-

pas först då samordningsförordningen inte blir tillämplig.171 

Föräldrapenningens 240-dagarsvillkor om fullgjord försäkringstid i Sverige innan 

barnets nedkomst för att få erhålla arbetsbaserad föräldrapenning för de första 

180 dagarna för barnet kan anses utgöra indirekt diskriminering, då det av natur-

liga skäl lättare uppfylls av svenskar bosatta i Sverige än andra. 240-dagarsvillko-

ret som gäller för den arbetsbaserade föräldrapenningen går alltså emot likabe-

handlingsprincipen enligt artikel 7 förordning 492/2011. Men föräldrapenning-

rätten strider inte mot likabehandlingsprincipen i artikel 7 förordning 492/2011, 

i och med samordningen och sammanläggningen som följer av samordningsprin-

cipen som eliminerar diskriminerandet (se vidare kapitel 6.3.1.).172  

6.2 Likställande 

Den andra grundläggande principen, likställandeprincipen, är en vidareutveckling 

av likabehandlingsprincipen i EU-domstolens rättspraxis och finns kodifierad i 

artikel 5 samordningsförordningen. EU-domstolen har i flera fall funnit att lika-

behandlingsprincipen också innebär att omständigheter och händelser som ägt 

rum i andra medlemsländer ska betraktas som om de har skett hos det behöriga 

medlemslandet som har att utge en socialförsäkringsförmån om omständighet-

erna inverkar på förmånens beviljande eller ersättningens storlek.173 Exempelvis 

ska myndigheten i ett medlemsland som utreder en ansökan om en nationell för-

mån som grundas på arbetsinkomst även ta hänsyn till inkomst som personen i 

fråga intjänat i andra medlemsländer. Inkomst, och andra omständigheter och 

händelser av betydelse för förmånen, som inträffat i andra medlemsländer ska 

likställas med omständigheter i det egna landet som om de hade inträffat där. 

Likställandeprincipen innebär att medlemsländerna i sina socialförsäkringar inte 

kan uppställa geografiska villkor som exempelvis att man ska ha intjänat en viss 

årsinkomst i det egna landet för att ha rätt till en nationell förmån. I ingressen till 

samordningsförordningen anges dock att enbart likställandeprincipen inte kan 

leda till att personer får kvalificeras för och få rätt till nationella förmåner i andra 

länder.174  

                                                      
171 Se dom av den 27 november 1997, Meints, C-57/96, EU:C:1997:564, p. 23-35 och dom av den 

18 juli 2007, Hartman, C-212/05, EU:C:2007:437 p.11. 
172 Holm, s. 305. 
173 Se t.ex. dom av den 4 oktober 1991, Paraschi, 349/87, EU:C:1991:372, p. .27 och dom av den 

18 april 2002, Duchon, C 290/00, EU:C:2002:234, p. -37-38. 
174 Skäl 11-12 samordningsförordningen.  



 59 

 

 

 

Detta tillkom efter farhågor om att personer genom arbete och inkomst i ett land 

plötsligt kunde kvalificera sig för alla nationella förmåner som krävde förvärvsin-

komst i alla medlemsländer. Likställandeprincipen används endast då samman-

läggningsprincipen (se nedan) inte kan tillämpas och tillämpas med proportion-

alitetsprincipen i åtanke så att inga objektivt sätt oberättigade situationer uppstår 

där en person för samma period får ersättning från flera länder.175  

Likställandeprincipen påverkar föräldrapenningen i förhållande till de föräld-

rapenningdagar som kan tas ut samtidigt av båda föräldrarna till barnet. Som 

nämnt kan enligt 12 kap. 4 a § SFB högst 30 föräldrapenningdagar tas ut samtidigt 

av båda föräldrarna. Om föräldrarna tar ut motsvarande föräldrapenning i sitt 

bosättningsland eller ena föräldern gör det samtidigt som den andra föräldern tar 

ut svensk föräldrapenning kan händelsen likställas med samtidigt uttagna föräld-

rapenningdagar och räknas bort från de 30 föräldrapenningdagar föräldrarna har 

rätt till att ta ut samtidigt.  

Likställandeprincipen leder även till att förvärvsinkomst från ett annat med-

lemsland ska värderas på samma sätt som om förvärvsinkomsten intjänats i Sve-

rige och ska tas i beräkning när en migrerande arbetstagares sjukpenninggrun-

dande inkomst ska fastställas.176 

6.3 Sammanläggning 

Den tredje principen, sammanläggningsprincipen, innebär att perioder som an-

ställningsperioder, bosättningsperioder och försäkringsperioder, som krävs enligt 

ett medlemslands försäkringsvillkor för erhållandet av en nationell förmån också 

ska innefatta sådana perioder även fast de inte fullgjorts i det egna landet utan i 

andra medlemsländer.177 Sammanläggningsprincipen liknar likställandeprincipen 

men gäller endast för perioder som är av betydelse för rätten till en nationell 

förmån. Principen är väsentlig för den fria rörligheten för arbetstagare och möj-

liggör att rättigheter som införtjänats säkerställs och inte går förlorade och kan 

läggas till grund för andra förmåner vid migrerande arbete.178 Exempelvis kan ett 

medlemsland för en nationell förmån uppställa ett villkor om att man måste ha 

arbetat i minst ett år i landet för att kvalificeras och få rätten att erhålla förmånen. 

Om då en migrerande arbetstagare hittills endast arbetat sex månader i det med-

lemslandet men har dessförinnan arbetat i fem år i sitt bosättningsland måste 

medlemslandet som den migrerande arbetstagaren arbetar i likställa dem fem åren 

                                                      
175 Holm, s. 119. 
176 Holm, s. 118. 
177 Art. 6 samordningsförordningen. 
178 Paju s. 41. 
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med fem års arbete i det egna landet, som om arbetsperioden hade skett där, 

vilket innebär att den migrerande arbetstagaren uppfyller försäkringsvillkoret om 

ett års arbetsperiod ch får rätt till förmånen. EU-domstolen har fastslagit att sam-

manläggning av perioder inte kräver att det enligt ordets mening faktiskt finns 

två perioder från olika medlemsländer att sammanlägga. Det är tillräckligt att det 

finns en försäkringsperiod i ett medlemsland som sedan kan tas i hänsyn vid be-

viljandet av en nationell förmån i ett annat medlemsland även om inga försäk-

ringsperioder är uppfyllda i det medlemslandet.179 Paju menar att detta även bör 

gälla för likställandeprincipen då till exempel inkomster från olika medlemsländer 

läggs ihop då en nationell förmån ska utges, det vill säga att det faktiskt inte be-

hövs inkomster från flera länder utan att det räcker med inkomst från endast ett 

medlemsland som läggs till grund för beviljandet av en nationell förmån från ett 

annat medlemsland.180  

Sammanläggningsprincipen enligt artikel 6 samordningsförordningen innebär 

för den svenska föräldrapenningen att perioder av arbete i olika medlemsländer 

ska beaktas vid beräkningen om 240-dagarsvillkoret är uppfyllt. För att erhålla 

arbetsbaserade föräldrapenning finns det som nämnt enligt 12 kap. 35  § första 

punkten SFB ett krav att en förälder ska uppfylla 240-dagarsvillkoret innan bar-

nets nedkomst för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå eller arbetsbaserad 

föräldrapenning på grundnivå de första 180 dagarna. Sammanläggningsprincipen 

innebär i dessa fall att man även kan tillgodoräkna sig försäkringstid som är upp-

fyllt i ett annat medlemsland för att komma upp till villkoret om 240 försäkrings-

dagar. Före målet C‑257/10, Bergström krävdes det att man åtminstone arbetat 

i en dag i Sverige för att det skulle kunna genomföras en sammanläggning. Man 

menade att för att det enligt ordets mening ska göras en sammanläggning krävs 

det att det finns en viss försäkringsperiod från Sverige som ska läggas samman 

med utländsk försäkringsperiod. Annars rör det sig inte om en sammanläggning 

utan man lägger då endast den utländska försäkringsperioden till grund för 240-

dagarsvillkorets uppfyllelse. Rättsläget var dock inte helt säkert. EU-domstolen 

klargjorde situationen i målet Bergström och menade att sammanläggningsprin-

cipen inte krävde att det faktiskt fanns någon försäkringsperiod i Sverige, det 

räckte med den i målet aktuella schweiziska försäkringsperioden. Motsatsen hade 

varit diskriminerande enligt likabehandlingsprincipen.181 Att kräva att arbetsta-

gare arbetar en dag i Sverige utgör indirekt diskriminering eftersom det är enklare 

för svenskar att uppfylla kravet på minst 1 dags försäkringsperiod i Sverige än 

vad det är för migrerande arbetstagare som inte kan lika enkelt och snabbt hitta 

                                                      
179 Dom av den 15 december 2011, Bergström, C-257/10, EU:C:2011:839, p. 41-45. 
180 Paju, s. 40 och 42. 
181 Dom av den 15 december 2011, Bergström, C-257/10, EU:C:2011:839, p. 41-45. 
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ett arbete i Sverige innan barnets nedkomst. Kravet om åtminstone en dags ar-

bete i Sverige hade även i övrigt motverkat sammanläggningsprincipens mål att 

skydda migrerande arbetstagares fullföljda utländska försäkringsperioder och ge 

dem rätten att tillgodoräkna sig dem perioderna vid gränsöverskridande situat-

ioner. Upprätthållandet av kravet om åtminstone en dags försäkringstid i Sverige 

påverkade enligt Holm i högsta grad den fria rörligheten för arbetstagare på ett 

negativt sätt.182 

Sammanläggningsprincipen innebär även att en migrerande arbetstagare som 

kommer till Sverige och uppfyller 240-dagarsvillkoret genom att tillgodoräkna 

sig utländsk försäkringsperiod och får föräldrapenning, också uppfyller kravet 

om tillräckliga medel och får uppehållsrätt i Sverige.183 

Som nämnt följer det av artikel 7 förordning 492/2011 att migrerande arbets-

tagare inte får diskrimineras på grund av nationalitet av villkoren för sociala för-

måner. Migrerande arbetstagare behöver dock inte göra artikel 7 förordning 

492/2011 gällande för att samordningsförordningen eliminerar den diskrimine-

rande effekten av 240-dagarsvillkoret genom sammanläggningsprincipen. Migre-

rande arbetstagare ges möjligheten att tillgodoräkna sig utländska dagar av arbete 

för att uppfylla 240-dagarsvillkoret. Hade samordningsförordningen och sam-

manläggningsprincipen inte funnits hade då det svenska 240-dagarsvillkoret inte 

kunnat upprätthållas gentemot migrerande arbetstagare för att det strider mot 

den EU-rättsliga principen om likabehandling som stadgas i artikel 7 förordning 

492/201.184 

6.4 Exportabilitet 

Den fjärde principen, exportabilitetsprincipen, innebär att den som omfattas av 

samordningsförordningen och tillhör ett medlemslands socialförsäkringssystem 

behåller de rättigheter de kvalificerat sig för även om de flyttar och inte lägre bor 

i det medlemslandet. Exportabiliteten av socialförsäkringar innebär att medlems-

länderna inte kan begränsa sina socialförsäkringsförmåner till att endast gälla 

inom sitt territorium. Exportabilitetsprincipen gäller fullt ut dock endast bara 

nationella förmåner som utges på grund av arbete.  

 

 

 

                                                      
182 Holm, s. 273 f. 
183 Holm, s. 302.  
184 Holm, s. 305. 
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För nationella förmåner som grundas på bosättning kan bosättningskrav uppstäl-

las, vilket innebär att en unionsmedborgare som är bosatt i ett medlemsland och 

erhåller en bosättningsbaserad förmån kan gå miste om den om unionsmedbor-

garen flyttar från det medlemslandet och det för förmånen finns uppställt ett 

bosättningskrav.185  

Inom EU kan en migrerande arbetstagare inte gå miste om sin socialförsäkrings-

ersättning endast av den anledningen att denne flyttar till ett annat medlems-

land.186 

I ingressen till samordningsförordningen framgår att undantag från principen 

om exportabilitet ska tolkas strikt.187 Ett betydande undantag från exportabili-

tetsprincipen gäller för vårdförmåner. Det är endast kontantförmåner som är ex-

porterbara, det vill säga nationella förmåner bestående i ersättningar i pengar. 

Detta till skillnad mot vårdförmåner som inte är exporterbara utan som endast 

ges i försäkringslandet och kan inte exporteras till bosättningslandet. Den migre-

rande arbetstagare som är mottagare av en vårdförmån kan inte längre ta del av 

förmånen om han eller hon lämnar arbetslandet. Med vårdförmåner menas till 

exempel vård som ges i sjukhus och andra mediciniska hjälpredskap som erbjuds 

personer, det vill säga förmåner som inte är ersättningar i pengar.188  

Som nämnt får det för nationella förmåner som utges på grund av arbete inte 

uppställas bosättningskrav, de går att exportera och utbetalas till förmånstagaren 

trots att denna inte bor i landet som betalar ut förmånen. Detta innebär att för 

de svenska arbetsbaserade föräldrapenningarna; föräldrapenning på sjukpenning 

nivå och arbetsbaserad föräldrapenning grundnivå, inte kan uppställas krav om 

bosättning i Sverige. När en migrerande arbetstagare slutar arbeta för att vara 

föräldraledig och får föräldrapenning ska han eller hon enligt artikel 11.2 sam-

ordningsförordningen fortsätta anses vara anställd och omfattas av svensk soci-

alförsäkring även om han eller hon lämnar Sverige för att vara med sin familj i 

ett annat medlemsland. Den migrerande arbetstagaren har fortsatt rätt att få ar-

betsbaserad föräldrapenning utbetalt.  

Som nämnt gäller bestämmelsen om att man är fortsatt försäkrad i sitt arbets-

land trots att man upphör med arbete med anledning av att man erhåller en kon-

tantförmån endast för förmåner baserade på arbete och därmed endast för mi-

grerande arbetstagare. Regeln gäller i enligt med EU-domstolens anföranden i 

mål C-275/96, Kuusijärvi inte för unionsmedborgare som inte arbetar och endast 

är försäkrad i ett medlemsland genom bosättning, vilket innebär att de kan gå 

miste om sin förmån som utges på grund av bosättning om de flyttar från landet 

                                                      
185 Art. 11.2 samordningsförordningen. 
186 Art. 7 samordningsförordningen. 
187 Skäl 38 samordningsförordningen. 
188 Art.1.va samordningsförordningen. 
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som utger det. Detta innebär att bosättningskrav kan uppställas för nationella 

förmåner som utges endast på grund av bosättning.189 För svensk del innebär det 

att bosättningskraven för bosättningsbaserad föräldrapenning på grundnivå och 

föräldrapenning på lägsta nivå enligt 5 kap. 2 § SFB är giltiga i förhållande till 

personer som omfattas av samordningsförordningen och att en person som får 

bosättningsbaserad föräldrapenning kan gå miste om den vid flytt utomlands. 

Om man som framgår av 5 kap. 3 § SFB vistas utanför eller antas vistas utanför 

Sverige i över ett år anses man inte vara bosatt i Sverige och har då heller inte rätt 

till bosättningsbaserad föräldrapenning. 

6.5 Delat ansvar för familjeförmåner 

6.5.1 Prioriteringsregler för familjeförmåner 

Artikel 67 samordningsförordningen stadgar att familjemedlemmar till en migre-

rande arbetstagare ska anses vara bosatta i arbetslandet som den migrerande ar-

betstagaren har sin försäkringstillhörighet i. De ska ha rätt till familjeförmåner 

från det arbetslandet genom att härleda den rätten via den migrerande arbetsta-

garen. Detta trots att familjemedlemmarna faktiskt inte bor i arbetslandet utan i 

ett annat medlemsland. 

När föräldrarna i en familj dock är berättigad familjeförmåner från flera länder 

samtidigt för samma tid och samma barn, det vill säga när det finns familjeför-

måner från två medlemsländer som kan utgå samtidigt och som överlappar 

varandra ska en samordning av familjeförmånerna ske enligt prioriteringsord-

ningen i samordningsförordningen. Enligt prioriteringsordningen ska först nat-

ionella förmåner som är arbetsbaserade utgå, vilka har företräde framför för-

måner som baseras på perioder med uttag av pension, sist ska bosättningsbase-

rade förmåner som utgår på grund av bosättning utgå.190 Det är villkoren i den 

nationella lagstiftningarna som är avgörande för att utröna enligt vilken grund en 

familjeförmån utgår.191 Om en förälder är arbetstagare i ett medlemsland där 

denne får rätt till en familjeförmån som är arbetsbaserad och den andra föräldern 

inte förvärvsarbetar utan ansvarar för vården av barnet i hemmet i ett annat med-

lemsland och där får rätt till en bosättningsbaserad familjeförmån innebär  

                                                      
189 Dom av den 11 juni 1998, Kuusijärvi, C-275/96, EU:C:1998:279, p. 73. 
190 Art. 68 samordningsförordningen. 
191 Dom av den 7 juni 2005, Dodl/Oberhollenzer, C-543/03, EU:C:2005:364, p. 34. 
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prioriteringsordningen att den familjeförmån som är arbetsbaserad ska utgå. 

Detta innebär vidare att den förmån som den andra icke yrkesverksamma föräl-

dern har rätt till genom sin bosättning i sitt bosättningsland inte ska utgå.192   

Om däremot båda föräldrarna i familjen är yrkesverksamma i vart sitt med-

lemsland och var och en av dem har rätt till arbetsbaserade familjeförmåner från 

respektive arbetsland, det vill säga om familjeförmåner utgår från två medlems-

länder på samma grund, stadgar prioriteringsordningen att familjeförmåner inte 

ska utgå i båda länderna utan avgörande blir i vilket medlemsland barnet i famil-

jen bor. Familjeförmånen ska i dessa fall utgå från medlemslandet där barnet 

bor.193  

Ovanstående prioriteringsregler är inte särskilt komplicerade och reglerar 

samordningen av socialförsäkringar för de flesta tänkbara situationer på ett rela-

tivt tydligt vis och ger svar på vilket medlemsland som ska utge familjeförmåner. 

Dock har dessa regler inte ansetts vara tillräckliga för att motverka hinder för den 

fria rörligheten för arbetstagare. Därför innehåller prioriteringsordningen en be-

stämmelse om att tilläggsbelopp ska utgå i de fall den behöriga statens lagstiftning 

är anledningen till att familjen missgynnas genom att utfallet av prioriteringsord-

ningen leder till att ersättningen till familjen blir lägre. Detta blir fallet till exempel 

då en migrerande arbetstagare går miste om en högre nationell familjeförmån då 

prioriteringsordningen utpekar att en lägre familjeförmån i det medlemsland där 

den andre föräldern till barnet bor ska utgå.194  Denna regel om tilläggsbelopp 

har framvuxit ur EU-domstolens rättspraxis. Hade inte tilläggsutbetalningar fun-

nits ansåg EU-domstolen att prioriteringsordningen hade haft en negativ effekt 

på den fria rörligheten för arbetstagare. Arbetstagare med familjer avvärjdes från 

att arbeta i andra medlemsländer då de hellre stannade i bosättningslandet för att 

kunna ta del av landets högre familjeförmåner, istället för att börja arbeta i ett 

annat medlemsland och behöva få erhålla en lägre familjeförmån.195  

Denna bestämmelse har tillkommit för att en migrerande arbetstagares intjä-

nande rättigheter inte ska berövas. Vad som sker i praktiken är till exempel i de 

fall där den migrerande arbetande föräldern går miste om en högre ersättning 

från sitt och sitt barns bosättningsland, då föräldern genom arbete blir försäkrad 

i ett annat medlemsland, har rätt till ett tilläggbelopp från sitt bosättningsland. 

Bosättningslandet måste utge ett tilläggsbelopp som täcker upp mellanskillnaden 

på den högre ersättning som det utger och den lägre ersättning som utgår från 

arbetslandet. Detta innebär således att ett medlemsland som inte är ansvarigt att 

                                                      
192 Art. 68.1 a samordningsförordningen. 
193 Art. 68.1 b samordningsförordningen. 
194 Art. 68.2 samordningsförordningen. 
195 Dom av den 23 april 1986, Ferraioli, 153/84, EU:C:1986:168,  p. 19. 
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utge familjeförmåner kan komma att få ett sekundärt ansvar genom att behöva 

utge tilläggsutbetalningar.  

Tilläggsutbetalningar behöver inte utges från ett medlemsland för ett barn bo-

satt i ett annat medlemsland om den lägre familjeförmånsersättningen som utges 

till familjen som är bosatt i det andra medlemslandet är bosättningsbaserad.196 

Även om landet inte behöver utge tilläggutbetalningar kan landet ändå välja, men 

är inte tvungen, att bevilja ersättning om motsvarande ersättning inte finns att 

tillgå i det andra landet till exempel för att en motsvarande förmån inte existerar 

eller att en migrerande arbetstagare inte uppfyller försäkringsvillkoren i sitt ar-

betsland. EU-domstolen anger särskilt att ett sådant förbud inte kan uppställas 

för att det hade haft en motverkande effekt för den fria rörligheten för arbetsta-

gare.197  

Reglerna om sekundärt ansvar för familjeförmåner är ett avsteg från samord-

ningsförordningens huvudregel att endast ett land, vanligtvis arbetslandets, lag-

stiftning blir tillämpligt. Men bestämmelsen om sekundärt ansvar möjliggör lika-

behandling av familjer i både arbetslandet och i familjens bosättningsland då fa-

miljen får lika stor ersättning oavsett i vilket land en förälder i familjen arbetar 

i.198 

Regeln om tilläggsutbetalningar är inte lika rättfram som de övriga samord-

ningsreglerna och leder till tids- och resurskrävande utredningsarbeten för den 

behöriga socialförsäkringsmyndigheten. Det krävs av myndigheten att den måste 

identifiera och ha kunskap om samtliga andra medlemsländers socialförsäkrings-

förmåner, särskilt vad gäller på vilken grund förmånen utges och ersättningens 

storlek men även andra regler för att samordna den ersättning som ska utges.199 

Några bestämmelser om prioriteringsordning vid överlappande av moder-

skaps- och faderskapsförmåner finns inte, eftersom de ges till individuella föräld-

rar på självständig grund medan familjeförmåner utges till familjen som en helhet. 

Beviljandet av moderskaps- och faderskapsförmåner till en förälder är inte bero-

ende av den andre förälderns mottagande av moderskaps- eller faderskapsför-

måner. Varje förälder har individuell socialförsäkringstillhörighet i var sitt med-

lemsland och omfattas individuellt av sina respektive behöriga lands lagstiftning. 

Inget hindrar att familjeförmåner och moderskaps- och faderskapsförmåner ut-

ges samtidigt. Prioriteringsreglerna gäller som nämnt endast för familjeförmåner. 

Därför är det av största vikt att nationella förmåner klassificeras på ett korrekt 

                                                      
196 Art. 68.2 samordningsförordningen. 
197 Dom av den 29 maj 2008, Bossman, C-352/06, EU:C:2008:290, p. 28-33. 
198 Holm, s. 202 f. 
199 Paju, s. 65. 
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sätt enligt samordningsförordningen så att personer inte överkompenseras eller 

går miste om tilläggutbetalningar de egentligen har rätt till.200  

6.5.2 Sveriges delade ansvar att utge föräldrapenning 

I och med föräldrapenningens klassificering som familjeförmån gäller priorite-

ringsreglerna för familjeförmåner enligt artikel 67-68 samordningsförordningen 

också för föräldrapenningen. Dessa regler fastställer vilket land som har att utge 

familjeförmåner och prioriteringsordningen om familjeförmåner utgår från flera 

medlemsländer samtidigt. Det kan leda till att flera länder blir ansvariga tillsam-

mans för utgivande av familjeförmåner till en familj. Detta är som nämnt ett av-

steg från principen om att det endast är ett lands lagstiftning blir tillämpligt enligt 

samordningsförordningen.  

En migrerande arbetstagares familjemedlem som bor i ett annat medlemsland 

kan härleda sin rätt till svensk föräldrapenning genom den migrerande arbetsta-

garens arbete i Sverige enligt artikel 67 samordningsförordningen. Rätten att här-

leda och söka om föräldrapenning i Sverige enligt artikel 67 samordningsförord-

ningen innebär inte per automatik att familjemedlemmar har rätt till föräldrapen-

ning. Familjemedlemmar måste fortfarande uppfylla de svenska försäkringsvill-

koren för föräldrapenning. Däremot eftersom familjemedlemmar enligt artikel 

67 samordnignsförordningen ska, när de ansöker om föräldrapenning, anses vara 

bosatta i Sverige kan föräldrapenningens bosättningskrav enligt 5 kap. 9 § SFB 

inte upprätthållas i förhållande till de familjemedlemmar som ansöker om svensk 

föräldrapenning genom att härleda sin rätt via en migrerande arbetstagare som 

arbetar i Sverige. Detta innebär att familjen till en migrerande arbetstagare som 

arbetar i Sverige ska betraktas bo i Sverige, trots att familjen faktiskt bor i ett 

annat medlemsland.  

Vid exportering enligt artikel 67 samordningsförordningen av föräldrapenning 

till icke-förvärvsarbetade familjemedlemmar som härleder sin rätt genom en mi-

grerande arbetstagare som arbetar i Sverige gäller att föräldrapenningen som ut-

betalas till familjen i det andra medlemslandet är föräldrapenning på grund- och 

lägsta nivå. Detta framgår av en särskild specialbestämmelse som Sverige infört i 

en särskild bilaga till samordningsförordningen.201 Föräldrapenning på lägsta 

och- grund nivå är en bosättningsbaserad förmån. Att familjemedlemmen i ett 

annat medlemsland som inte själv förvärvsarbetar och som härleder sin rätt till 

föräldrapenning genom en migrerande arbetstagare i Sverige, som får en högre 

                                                      
200 Holm, s. 205. 
201 Bilaga XI i särskilda bestämmelser om tillämpningen av medlemsstaternas lagstiftningar, Sverige 

p. 1. 
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arbetsbaserad föräldrapenning, får bosättningsbaserad föräldrapenning på lägsta- 

och grundnivå bör inte strida mot likabehandlingsprincipen.  

Även svenska medborgare bosatta i Sverige som inte arbetar får nämligen föräld-

rapenning på lägsta- och grundnivå, varför icke-förvärvsarbetande familjemed-

lemmar i andra medlemsländer även bör ha rätt till föräldrapenning på lägsta- 

och grundnivå och inte en arbetsbaserad föräldrapenning med högre ersättning 

som är baserad på en inkomst.202  

Rätten för familjemedlemmar att härleda rätten till svensk föräldrapenning 

förutsätter dock att familjen inte har rätt till en familjeförmån i sitt bosättnings-

land. Om flera familjeförmåner från olika medlemsländer kan utgå till familjen 

samtidigt tillämpas som nämt prioriteringsrordningen i artikel 68 samordnings-

förordningen för att faställa vem som ska utge familjeförmånen och om eventu-

ellt tilläggbelopp ska utgå. Om den familjeförmån som utgår i det andra med-

lemslandet är bosättningsbaserat och föräldrapenningen som utgår i Sverige är 

arbetsbaserad, följer av prioriteringsordningen som nämnt att den svenska ar-

betsbaserade föräldrapenningen ska utgå, eftersom familjeförmån med grund i 

arbete ska utgå före familjeförmån med grund i bosättning. Om prioriteringsord-

ningen pekar ut att ett annat medlemsland ska utge familjeförmån på grund av 

arbete till en migrerande arbetstagare i Sverige, till exempel då den migrerande 

arbetsagarens make arbetar i sitt land och även barnet i familjen bor där och 

Sveriges föräldrapenning är högre, ska dock Sverige i egenskap av sekundärt an-

svarigt land enligt prioriteringsordningen i artikel 68.2 samordningsförordning bli 

ansvarig att utbetala tilläggutbetalningar. Sverige ska då utge mellanskillnaden på 

den familjeförmån som utgår i det andra medlemslandet och den svenska föräld-

rapenningen.203 

Tilläggsutbetalningar av svensk föräldrapenning behöver som nämnt enligt ar-

tikel 68.2 samordningsförordningen inte göras om den familjeförmån som famil-

jen får i sitt bosättningsland är bosättningsbaserad. I praktiken kommer denna 

bestämmelse gälla då båda barnets föräldrar är arbetslösa och en av föräldrarna 

bor i Sverige medan den andre föräldern tillsammans med barnet bor i ett annat 

medlemsland. Då ska familjeförmån till familjen enligt prioriteringsordningen 

utgå från medlemslandet där barnet bor. Den förälder som bor i Sverige får då 

också sin famijleförmån från det medlemslandet där barnet bor och inte från 

Sverige, trots att han eller hon bor här i landet. Han eller hon har enligt artikel 

68.2 samordningsförordningen då inte heller rätt att få tilläggsutbetalning från 

Sverige och går miste om den höga svenska föräldrapenningen. 

  

                                                      
202 Holm, s. 260. 
203 Holm, s. 291. 



 68 

 

 

 

7 Avslutande slutsatser 

Det är viktigt att komma ihåg utgångspunkten att socialförsäkringen är ett om-

råde som är förbehållen EU-medlemsländernas självbestämmanderätt. Varje 

lands socialförsäkring gäller som huvudregel endast inom det landets territorium, 

internationella avtal finns länder emellan som vidgar socialförsäkringens tillämp-

ningsområde. Inom EU så är det främst genom samordningsförordningen som 

medlemsländernas socialförsäkringar får tillämplighet inom EU. Samordnings-

förordningen rör inte som nämnt någon harmonisering av medlemsländernas so-

cialförsäkringar. Förordningen och principerna som följer därav är endast till för 

en koordinering av medlemsländernas socialförsäkringssystem så att de samspe-

lar med varandra så friktionsfritt som möjligt inom ramen för förordningen. 

Att EU-medborgare ska ha en hög nivå av socialt skydd är ett av EU:s viktiga 

mål men någon rättslig grund för att lagstifta om det materiella innehållet i med-

lemsländernas socialförsäkringar finns inte, det är fortfarande ett lagstiftnings-

område förbehållet medlemsländerna. EU-domstolens allt mer extensiva tolk-

ningar av samordningsprinciperna har dock lett till att medlemsländernas själv-

bestämmanderätt inom socialförsärkingensområde har minskat. EU-domstolens 

omfattande rättspraxis gällande tolkningen av olika bestämmelser, principer och 

definitioner i samordningsförordningen och dess föregångare har även gjort ett 

redan komplext område ännu mer svåröverblickbart. 

De nationella socialförsäkringslagstiftningarna är inte alltid helt i linje med 

EU-rätten på området och rättsliga konflikter uppstår och har uppstått under en 

lång tid och lär fortsätta göra det. Detta beror dels på att de i förväg inte går att 

förutsäga alla möjliga situationer och utfall på området. Olika medlemsländers 

socialförsäkringar ser olika ut i utformning och villkor. Länder kan t.ex. ha krav 

på bosättning i olika antal år eller krav på att man ska ha arbetat i det landet ett 

visst antal år. Ett medlemsland kan t.ex. ha en socialförsäkring som endast om-

fattar en viss grupp såsom arbetstagare. Medan en socialförsäkringsförmån är 

viktig i ett medlemsland kan det vara så att den inte har en motsvarighet i ett 

annat land. Även socialförsäkringsersättningens storlek kan skilja sig, beloppen 

som faktiskt utbetalas kan skilja sig länder emellan och även beräkningsme-

toderna kan skilja sig, ett land kan ha fasta belopp och ett annat land kan ha 

belopp beräknade på förvärvsinkomst. Dessa skillnader leder till olika utgångar 

för personer som arbetar i mer än ett land genom att t.ex. dagspendla, endast 
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arbetar en viss period i ett annat land eller efter många års arbete i ett land per-

manent byta arbetsland. Om en person bor i ett land som kräver att man arbetar 

i det landet för att omfattas av landets socialförsäkring men arbetar i ett annat 

land som tvärtom kräver att man bor i det landet för att omfattas av socialför-

säkringen där leder det till att den personen inte omfattas av någon socialförsäk-

ring över huvud taget och kommer sakna social trygghet vid t.ex. sjukdom eller 

barnafödande. Även det motsatta kan uppkomma; att en person omfattas av flera 

länders socialförsäkringar. Denna otrygghet och osäkerhet kan leda till att en-

skilda arbetstagare inte väljer att arbeta i andra länder eftersom man riskerar att 

bli ekonomiskt sårbar om livet skulle ta en oförväntad vändning. Detta är till 

nackdel för den fria rörligheten för arbetstagare inom EU. Det är av dessa anled-

ningar samordningsförordningen finns. Den harmoniserar medlemsländernas 

socialförsäkringssystem och eliminerar diskriminerande effekter av medlemslän-

dernas socialförsäkringsvillkor. Detta leder i sin tur till att migrerande arbetsta-

gare inte går miste om sina rättigheter, vilket främjar den fria rörligheten och 

skapar förutsättningar för arbetstagare inom EU att arbeta i olika medlemsländer.   

Att personer inte går miste om sina sociala trygghetsförmåner är viktigt för att 

upprätthålla och främja den fria rörligheten för personer som råder inom EU.  

 Vad gäller föräldrapenningen bör anses att HFD:s om-klassificering av föräld-

rapenningen som en familjeförmån enligt samordningsförordningen är ett steg i 

rätt riktning för att främja den fria rörligheten för personer. Som nämnt är klas-

sificeringen av nationella socialförsäkringsförmåner i sakområde enligt samord-

ningsförordningen viktiga så att korrekt samordning görs och att korrekta regler 

avsedda för det sakområdet kan användas. Nu kommer samordningen av föräld-

rapenningen att göras som det var tänkt enligt EU-domstolens anföranden i må-

let Kuusijärvi, som en familjeförmån. Det innebär att föräldrapenningen i egen-

skap av familjeförmån kommer på ett korrekt sätt att samordnas med motsva-

rande familjeförmåner i andra medlemsländer. Detta leder till att migrerande per-

soner kommer har rätt till den ersättning som de var avsedda att få enligt 

samordningsförordningen.  

Rätten till tilläggsutbetalningar och rätten för familjemedlemmar till en migre-

rande arbetstagare i Sverige att härleda rätt till svensk föräldrapenning för att få 

en högre föräldraförsäkring, som man annars skulle ha gått miste om ifall föräld-

rapenningen var klassificerad som en moderskaps- och faderskapsförmån, borde 

utgöra ett incitament till att personer väljer att arbeta i Sverige. De kan känna sig 

trygga i att de vid föräldraskap har ett gott ekonomiskt skydd. Att personer väljer 

att arbeta i Sverige bör i sin tur främja den ekonomsika tillväxten i landet och 

förse svenska företag med nödvändig kompetens. 
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Man kan även anta att förädrapenningens felakiga klassificeringen de senaste tio 

åren har lett till att personer har gått miste om svensk föräldrapenning som de 

annars skulle ha rätt till. Av HFD:s genomgång av frågan om föräldrapenningens 

klassificerng framkommer även att föräldrapenningens klassificering egentligen 

inte var en svår sak, utan den var mer eller mindre klar. Föräldrapenningens klas-

sificering enligt samordningsförordningens föregångare som en familjeförmån 

enligt EU-domstolen skulle alltjämt egentligen ha stått kvar. Någon förändring i 

sak beträffande sakområdenas innehåll hade inte inträffat när samordningsför-

ordningen infördes, varför en om-klassficiering av föräldrapenninegn som en 

moderskaps-och faderskapsförmån var fel. HFD:s resonemang framstår som 

tydliga och okomplicerade, HFD kommer omgeånde fram till att föräldrapen-

ningen ska klassifceras som en familjeförmån, varför man kan anse att föräldra-

penningens klassificering inte borde ha ändrats.  

Klassificeringen av föräldrapennigen som en familjeförmån innebär att Sve-

rige i större utsträckning än tidigare blir ansvarig att utge föräldrapenning till per-

soner i andra EU-länder. Sveriges regerings motiv för att vilja udanta föräldra-

penningen från en större samordning är dock förstålig. Klassificeringen av för-

äldrapenning som en familjeförmån kan eventuellt betyda ökade kostander för 

det svenska välfärdsystemet, som Försäkringskassan även framförde i målet vid 

HFD om föräldrapenningens klassificiering. Om de faktiskt blir en märkbar kost-

nadsökning kvarstår dock fortfarande att se. EU-domstolens praxis visar även att 

andra medlemsländer har sökt undanta sina nationella förmåner från samord-

ningsförordningens tillämpligt. Att medlemsländerna på detta sätt söker undanta 

sina nationella förmåner från samordningsförodningens tillämplighet får anes gå 

emot samordningsförordningens idé; att samordna socialförsäkringssystemen 

medlemsländerna emellan så att personer inte går miste om sina rättigheter. Detta 

är ett system som finns till för att främja den fria rörligheten för arbetstagare och 

andra personer. 

Föräldrapenningens klassificering som en familjeförmån går antaligen inte att 

ändra på framöver om inte en faktisk ändring av samordningsförordningen och 

dess sakområden sker. Önskar den svenska regeringen att hålla nere kostanderna 

för föräldraförsäkringen behöver antagligen det belopp som utges eller antalet 

föräldrapenningdagar ses över, vilket dock torde vara en känslig politisk fråga.  
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