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Abstract 
 

The social dimension in the EU, explored through the document texts of the 

Treaty of Rome, the Lisbon Strategy, the Social Policy Agenda and the Swedish 

Strategy Report 

 

This paper explores the social dimension of EU social policy, except the aspects of the 

economic and labour market. The EU documents reveal an underlying line of thought 

stemming from the alignment of the six founding countries, spearheaded by France, with the 

conservative corporatist welfare model. As one of four European welfare models, the 

conservative corporatist model emphasises labour market issues, corporate social 

responsibility and the subsidiarity principle in EU social policy. It also influences how the 

texts define the terms social, social policy and social exclusion. The definitions determine 

how policymakers combat problems such as social exclusion and identify the policy issues to 

be included in EU social policy.  

 

The Swedish Strategy shows how the country is responding to the objectives that it has been 

assigned by the EU and how it plans to attain them. Other key issues include how Sweden 

defines and plans to address the problem of social exclusion domestically. 

 

The Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda of the EU underline the importance of civil 

trust. Accordingly, I have included Bo Rothstein's theory of social trust, which demonstrates 

that open dialogue with citizens and written declarations of cooperation in the EU are not 

enough. Actions that instil trust and impartial universal institutions are also required for the 

European project to work. Thus, civil trust in the EU requires the existence of such 

institutions. 

 

 

 

Keywords: EU social dimension, EU social policy, EU social issues, EU welfare state, Lisbon 

Strategy, Treaty of Rome, Social Policy Agenda 
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1. Inledning 

Mitt intresse för EU vaknade när jag deltog i en bildningscirkel inför EMU-omröstningen. Vi 

var i blandade åldrar och många hade en lång erfarenhet inom kommunalpolitiken, så när vi 

diskuterade den information vi fått ifrån ja- och nej sidan, insåg jag som så många gånger 

tidigare att jag behövde högre utbildning för att förstå vissa politiska frågor. Lustigt nog 

handlade en av frågorna i Socialhögskolans intagningstest om EMU, så jag valde det ämnet 

att skriva om vid intagningsprovet. Något år senare fick vi i min socionomklass själva välja 

uppsatsämne under en statistikkurs och vi var fyra klasskamrater som bestämde oss för 

uppsatsämnet ”Hur påverkar EU Sveriges socialpolitik?” Rubriken var lite felställd upptäckte 

vi, eftersom Sverige redan har harmoniserat en stor del av sina lagtexter med EU:s fördrag, 

samt att vi dessutom är medborgare i EU och bor i en medlemsstat i EU-unionen sedan år 

1995. Men att ämnet inte var lätt att ringa in ledde till att mitt intresse för EU:s sociala område 

kvarstod och att jag nu i min C-uppsats har valt att titta djupare in i frågan om vad EU:s 

sociala område egentligen handlar om. 

 

2. Problemformulering 

I denna uppsats kommer jag utifrån min avgränsning gentemot ekonomi och 

arbetsmarknadsfrågor, att undersöka det sociala området i dokumenttexterna: Romfördraget, 

Lissabonstrategins båda dokument, den socialpolitiska agendan, samt Sveriges strategirapport 

för social trygghet och delaktighet, vilken är regeringens svar på de av EU uppsatta målen för 

Sverige inom Lissabonstrategins öppna samordningsmetod. Med hjälp av min valda litteratur 

kommer jag att försöka förklara huvudområdena inom det sociala området i de fem 

dokumenttexterna. Texterna är skrivna i övergripande ordalag, där det sociala området utifrån 

min avgränsning beskrivs med enstaka ord i en liten del av dokumenten, eftersom större delen 

av texterna handlar om bl.a. ekonomi och arbetsmarknadsfrågor. För att förstå dessa enstaka 

ord leder detta i sin förlängning till en diskussion om de fyra olika välfärdsmodellerna inom 

EU, och vilken modell som ligger som ett underliggande tankesystem i texterna. Detta gör att 

en del ord definieras olika av olika länder och jag kommer att ta upp några sådana ord. Min 

litteratur behandlar 15 medlemsstater och fyra välfärdsmodeller, men just nu är det 27 

medlemsstater i EU-unionen och Östeuropa och Balkanländerna beskrivs förenklat som en 

femte välfärdsmodell. 
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3. Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur en del av det sociala området i EU social policy beskrivs i de 

fyra utvalda EU-dokumenten, med avgränsning gentemot ekonomi och arbetsmarknads-

frågor. 

 

4. Frågeställningar 

1. Vilka är huvudområdena inom EU:s sociala område enligt de fyra utvalda EU-

dokumenten?  

 

2. Vilka sociala områden tar den svenska regeringen upp i sin strategirapport, där de redovisar 

sitt agerande för social trygghet och social delaktighet till EU? 

 

3. Från vilken europeisk välfärdsmodell härrör den underliggande tankestrukturen i de fem 

utvalda dokumenten? 

 

5. European social policy  
 
Nedan kommer jag att försöka ge en beskrivning av EU social policy. I boken A European 

Welfare State? (2002) definierar Mark Kleinman ordet European social policy, eller EU social 

policy som det ofta brukar skrivas. Han menar att en smal definition skulle innebära enbart 

EU:s social policy, men att en bredare definition innebär både EU:s social policy och en del 

(eller kanske hela) av medlemsstaternas socialpolitik. (Kleinman, 2002, s. 83) Det jag 

kommer att ta upp här är enbart en beskrivning av EU:s egen social policy.  

 

Linda Hantrais skriver i boken Social Policy in the European Union (2007) att skälet till att 

EU har ett socialt område är att den fria rörligheten av arbetskraft, samt omställningen av 

arbetskraften från industrisamhälle till ett globaliserat tjänstesamhälle, kräver det. Arbetarna 

d.v.s. EU-medborgarna och deras familjemedlemmar måste ha ett socialt skydd när de arbetar 

i andra EU-länder, och medlemsstaterna har därför accepterat vissa samordningsregler av de 

delar av sina socialförsäkringssystem som berörs av denna arbetskraftsrörlighet och 

omstrukturering av det europeiska samhället. (Hantrais, 2007, s. 22)  
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Kleinman skriver också att EU social policy innehåller en begränsad del av det möjliga 

socialpolitiska området som medlemsstaterna har och att det i tal och handling oftast handlar 

om följande områden: reglera arbetsmarknaden, reglera arbetsförhållanden/arbetsmiljön, 

etablera jämlika och jämställda möjligheter inom arbetsmarknadsområdet, arbetsbaserad hälsa 

och skydd, arbetskraftsrörlighet, socialt skydd och till en mindre del social inkludering. På 

senare tid har även områden som ”urban policy” (ungefär storstadsfrågor) och 

miljöskyddsfrågor kommit in. (Kleinman, 2002, s. 111) En del av den politiska debatten på 

det sociala området har även ägnats olika udda frågor såsom konsumentskydd, ekologi, och 

industriell säkerhet, vilka alla ligger i periferin av en medlemsstats egen socialpolitik. 

(Kleinman, 2002, s. 130) För att utveckla vad EU social policy innehåller i praktiken citerar 

jag återigen Kleinman, som skriver hur EU kommissionären för ”Employment and Social 

Affairs”, Diamantpoulou år 1999 definierade EU:s roll på det sociala området. Hon nämnde 

värdet av en europeisk social modell, en social dialog och vikten av social solidaritet och 

social samordning, samt att social policy och social solidaritet är nyckelfaktorer för att öka 

produktiviteten i EU. Dessutom sade hon att sociala reformer såsom social samordning, 

jämställdhet mellan könen, att involvera anställda, samt företagens sociala ansvar, medför en 

höjning av den ekonomiska produktiviteten. Frågeställningarna mellan parlamentet och 

kommissionären berörde följande sociala områden, vilka även tas upp i de EU-dokument som 

vi kommer att titta närmare på i denna uppsats, nämligen: minska arbetslösheten, ”social 

dumping”, den europeiska sociala modellen, arbetsortsbaserad hälsa och skydd, demografiska 

förändringar, jämställda möjligheter och diskrimineringsfrågor, social exkludering, social 

dialog, att göra familj och arbetsliv förenligt, miljödimensionen, samt EU-utvidgningen. 

(Kleinman, 2002, s. 101-102)  

 

Robert R. Geyer tar i sin bok Exploring European Social policy (2000) upp huvudområdena i 

EU:s sociala område d.v.s. arbete, genus, diskrimineringsskydd, ungdomar, äldre, 

fattigdomsbekämpning, invaliditet/handikappfrågor och folkhälsofrågor. Dessa områden är 

tydligare i den sociala agendans dokumenttext, men berörs även i Lissabonstrategin, och finns 

under egna rubriker i Sveriges strategirapport. Romfördraget rör sig mer på nivån mellan EU 

och medlemsstaterna och där ser vi de ord och områden som Kleinman och Diamantpoulou 

använder när de ska definiera EU social policy. Geyer avslutar sin bok med att säga att han 

har kommit fram till följande sex huvudinsikter när det gäller EU:s natur och framtid: EU 

social policy är inte detsamma som socialpolitik på nationell nivå, EU social policy har blivit 

mer och mer regulatorisk d.v.s. reglerande till sin natur, den innehåller en mångdimensionell 
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 dynamik p.g.a. EU:s struktur och mångkulturella idéhistoriska ursprung, den har blivit 

mycket mer intressegruppsledd, en strömlinjeformning av EU social policy kommer 

antagligen att ge blandade resultat, och den ersätter oftast inte eller underminerar inte 

medlemsländernas egen nationella socialpolitik. (Geyer, 2000, s. 207-212) 

 

6. Europas välfärdsmodeller 
 

Den person som var bland de första att dela in länder efter deras olika typer av 

socialförsäkringssystem och benämna dessa välfärdsmodeller, var Gösta Esping-Andersen 

med sin bok The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990). Han kallade de tre modellerna 

den liberala-, den konservativa-korporativa-, och den socialdemokratiska välfärdsmodellen. I 

den första modellen befinner sig länderna Amerika, Canada och Australien, i den andra 

Österrike, Frankrike, Tyskland och Italien, och i den tredje de skandinaviska länderna, men 

systemen är inte renodlade och alla har de inslag av varandra. Den liberala välfärdsmodellen 

riktar sig mest till låginkomsttagare ibland arbetarklassen, samt de som är beroende av staten 

för att få en försörjning, och bidragen ligger på en miniminivå. Den konservativa-korporativa 

modellen bevarar statusskillnader, eftersom nivån på ersättningarna följer ens klass, status och 

yrkesgrupp. Modellen är också sammanlänkad med kyrkan vilket visar sig i ett system som 

bevarar den traditionella familjestrukturen och innehåller subsidiaritetsprincipen, vilken 

betonar att staten endast går in och hjälper när familjens resurser att hjälpa de egna 

familjemedlemmarna är helt uttömda. När det gäller den socialdemokratiska modellen som 

bygger på universialism d.v.s. att alla medborgare har rätt till hjälp från staten och på en 

förhållandevis hög nivå, skriver Esping-Andersen att ”alla får del av välfärden, alla är 

beroende av välfärdsstaten och alla känner sig därför tvungna att betala för välfärden.” 

(Esping-Andersen, 1990, s. 26-29) 

           

Den författare vars modell jag har använt mig av i denna uppsats är Kleinman, som delar in 

EU:s medlemsstater i fyra olika välfärdsmodeller, den konservativa-korporativa (Tyskland, 

Frankrike, Italien, Belgien och Nederländerna), den socialdemokratiska (Skandinavien), 

medelhavs- (Spanien, Portugal, Grekland och till viss del södra Italien) och den anglosaxiska 

modellen (England och till en del Irland). Den konservativa-korporativa och 

socialdemokratiska modellen följer ungefär Esping-Andersens indelning, så jag kommer här 

att beskriva endast medelhavs- och den anglosaxiska välfärdsmodellen. I medelhavsmodellen 



 8 

är staten ganska svag och familjemedlemmarna är beroende av att åtminstone en i familjen 

har ett fast arbete med anställningsskydd och tillhörande socialförsäkringar. Det är också stora 

regionala skillnader i välfärdssystemet när det gäller t.ex. allmän sjukvård och en hel del 

medborgare som inte arbetar statligt, inom det offentliga eller som privata tjänstemän, har 

inget övrigt försäkringsskydd alls. Den anglosaxiska modellen var från början byggd på 

principen om ”flat-rate universialism” enligt Beveridge (Kleinman, 2002, s. 54), men har 

numera rört sig bort från ett mer socialdemokratiskt system till ett mer liberalt och har genom 

detta blivit ett tvådelat samhälle, där de som har råd köper sig en bra nivå på 

samhällstjänsterna från den privata marknaden, men där de som inte har råd möts av låga 

nivåer inom de statliga socialförsäkringarna. Dessutom har fattigdom och arbetslöshet ökat 

kraftigt de senaste tjugo åren i England. (Kleinman, 2002, s. 36-57) Det är den konservativa-

korporativa välfärdsmodellen som vi ser som ett underliggande tankemönster i EU-

dokumenten, eftersom de sex grundarländerna av EKSG-unionen (den europeiska kol- och 

stålgemenskapen) tillhör den modellen, och det var de som  skrev Romfördraget vilket lade 

grunden för EU-unionen. 

  

Den sista författaren som jag kommer att ta upp heter André Sapir och han skrev An Agenda 

for a Growing Europe. The Sapir Report (2004) på uppdrag av kommissionen inför nystarten 

av Lissabonstrategin år 2005. Meningen med rapporten var att undersöka hur Europa genom 

Lissabonstrategin skulle kunna nå sitt årliga tillväxtmål på 3%, vilket krävs för att vi ska 

kunna behålla vår välfärdsnivå, trots en åldrande befolkning och omstruktureringen p.g.a. den 

pågående globaliseringen. Han har också skrivit ett kapitel i antologin En gränslös europeisk 

arbetsmarknad (Sapir, 2006), där han skriver att han tittat på de fyra välfärdsmodellerna (den 

nordiska-, anglosaxiska- , kontinentala- och mediterrana modellen) när det gäller vilka som 

har högst samhällelig och ekonomisk effektivitet och högst rättvisenivå för medborgarna. Det 

han kom fram till var att den nordiska- och anglosaxiska modellen var de mest effektiva och 

rättvisa, och att den övriga unionen kan bygga vidare på dessa länders kunskap och erfarenhet 

genom t.ex. Lissabonstrategins öppna samordningsmetod. I Sapirs studie jämfördes även hur 

de olika modellerna skapar jämlikhet och reducerar fattigdom, erbjuder skydd mot 

arbetsmarknadsrisker som inte kan täckas av försäkring och belönar deltagande på 

arbetsmarknaden. (Sapir, 2006, s. 24-30) Östeuropa och Balkanländerna nämns i min litteratur 

som en femte välfärdsmodell, som ligger nära den konservativa-korporativa modellen, men 

den litteratur som skrevs efter utvidgningen och som jag tittat i har inte utvecklat den femte 

välfärdsmodellen mer utförligt än så.  
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7. EU:s organisationsstruktur  

Nedan visas en bild på EU-institutionernas roller och beslutsprocessen.  
(www.eu-upplysningen.se, 2007-05-15) 
 

 

 

När det gäller EU:s beslutsprocess skriver Jonas Tallberg i boken EU:s politiska system 

(2007), att fördragen inrättar fyra huvudsakliga institutioner som förhåller sig till varandra på 

ungefär samma sätt som när EU lagstiftar inom det som kallas för den första pelaren. Den 

första pelaren utgör kärnan i EU-samarbetet och omfattar bl.a. EU:s inre marknad, 

jordbrukspolitik, miljöpolitik, konkurrenspolitik, regionalpolitik, handelspolitik och EMU. 

Kommissionen initierar förslag till ny lagstiftning, som sedan behandlas i parlamentet och 

ministerrådet. Beslut fattas av ministerrådet ensamt, eller av ministerrådet och parlamentet 

tillsammans. Medlemsstaterna genomför den nya lagstiftningen, och kommissionen och EG-

domstolen övervakar att detta går till på rätt sätt. Domstolen avgör tvister om hur fördrag eller 

lagstiftning ska tolkas. I EU:s andra och tredje pelare – den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken respektive polisiärt och straffrättsligt samarbete – har rådet en mer 

framskjuten roll och kommissionen, parlamentet och domstolen en mer begränsad funktion 

(Tallberg, 2007, s. 42-43). Karl Magnus Johansson skriver i antologin Sverige i EU (2002) att 

man börjat tala om den fjärde pelaren, när det gäller politikområden (t.ex. det sociala området) 

där den s.k. nya och öppna samordningsmetoden tillämpas. (Johansson, 2002, s. 11)  

 

Organisationsbilden visar också den Ekonomiska och sociala kommittén (ESK), som 

upprättades i samband med Romfördragets tillblivelse år 1957 och som har sitt säte i Bryssel. 
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Kommittén är med sina 344 ledamöter ett forum för de ekonomiska och sociala 

intressegrupperna i EU och har en rådgivande funktion till kommissionen, rådet och 

parlamentet. Kommittén arbetar konkret med de tre delarna; den ekonomiska och monetära 

unionen, ekonomisk och social sammanhållning, samt sysselsättning, ”socialpolitiska” frågor 

och medborgarskap. (Tallberg, 2007, s. 173-176) 

 

En bidragsfond som nämns i Romfördraget och mina övriga dokumenttexter är den 

europeiska socialfonden (ESF), den finns inte med på organisationsbilden, men är ett viktigt 

instrument för att fördela resurser från EU till medlemsstaterna inom sysselsättnings- och det 

sociala området. Enligt den tidigare nämnda The Sapir report (2004) används ESF-fonden 

främst till arbetsmarknadsåtgärder för att avhjälpa långtidsarbetslöshet, integrera unga på 

arbetsmarknaden och förbättra anpassningen av arbetskraften till teknologiska förändringar. 

(Sapir, 2004, s. 24)   

 

8. Teori 

När det gäller statsvetenskaplig forskning och teori skriver David Marsh och Gerry Stoker i 

sin bok Theory and Methods in Political Science (2002) följande: ”Politics is about more 

than what governments choose to do or not to do, it is about the uneven distribution of power 

in society, how the struggle over power is conducted, and its impact on the creation and 

distribution of resources, life chances and well-being,” (Marsh & Stoker, 2002, s. 9) Varför 

jag tar med detta citat är för att jag tycker att det belyser vikten av min tredje frågeställning, 

om vilken välfärdsmodell som är förhärskande i de dokumenttexter som jag har valt. Det 

underliggande tankesättet i dokumenttexterna har betydelse för hur EU fördelar sina resurser 

till medlemsstaterna, samt vilka områden inom EU social policy som anses viktiga att 

fokusera på, eller oviktiga. De olika välfärdsmodellerna definierar det sociala området olika, 

och i grunden ligger det olika teorier, vilka medför olika typer av fördelningspolitik inom 

välfärdsstaterna och mellan EU och dess medlemsstater.  

 

Nedan kommer jag att ta upp två forskare som varit särskilt viktiga för mig, för att jag skulle 

förstå dokumenttexterna. Vissa ord, områden och företeelser behövde nämligen förklaras, 

dessutom definieras en del ord olika av olika medlemsstater inom EU-unionen.  
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8.1 Mark Kleinman 

Den bok som jag använt mig mest av, när det gäller att jämföra dokumenttexterna med 

litteraturen och söka en förklaring där, är den tidigare nämnda Kleinman (2002). 

Huvudpoängen med hans bok är att han jämför vad olika forskare t.ex. Esping-Andersen, 

Geyer och Hantrais, säger om samma sak. Boken innehåller en jämförelse av många forskares 

teorier inom EU social policy, men han gör i texten också sin egen åsikt tydlig och gör en 

jämförelse med Englands välfärdsmodell och vägval. Jag har också använt hans definitioner 

av orden; social, EU social policy och social exclusion (social utslagning), samt hans 

förklaring av Europas fyra välfärdsmodeller, och subsidiaritetsprincipens hemmahörande och 

funktion. Man kan se hans bok mer som en lärobok inom området och inte en bok vars 

huvudpunkt är att presentera egna teorier om EU social policy. 

8.2 Bo Rothstein 

Den andra boken är mer en teoribok, än en lärobok, eftersom Bo Rothstein rör sig på det 

filosofiskt politiska planet i sin bok Sociala fällor och tillitens problem (2003). Han utvecklar 

teorin om den mentala och strukturella bakgrunden till varför en del länder har haft möjlighet 

att kunna skapa och upprätthålla välfärdsstater, där det av medborgarna krävs både tillit till 

staten, samt även allas samverkan för det gemensamma bästa, s.k. social tillit. Detta som en 

förklaring till varför många länder inte lyckats med bekämpningen av korruption, ekonomisk 

underutveckling och våld mellan olika etniska grupper, och därigenom aldrig kunnat skapa 

eller behålla en välfärdsstat. Jag kommer att beskriva närmare varför ordet tillit används i 

dokumenttexterna och varför ordet har en egen rubrik i den sociala agendan, samt varför EU 

är intresserat av att skapa tillit mellan sig och medborgarna.  

 

9. Metod 

Min metod är en kvalitativ dokumentstudie med en deskriptiv (beskrivande) analys av 

enskilda ord, företeelser, samt dokumenttexterna i sin helhet. Med hjälp av min valda 

litteratur försöker jag förklara varför vissa ord används och vad som är den underliggande 

meningen med att de finns i texten. Min uppsats syftar till att förklara en del av 

dokumenttexternas sociala område, för att göra den delen av EU:s sociala område mer tydligt 

för läsaren av min uppsats. När det gäller kvalitativa textanalyser som innehåller 

systematiserande undersökningar nämner Peter Esaiasson et al. i boken Metodpraktikan 

(2004), att ”De systematiserande undersökningarna är varianter på beskrivande analyser. En 
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typ av systematiserande undersökningar syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer 

som på ett eller annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten. Aktörer kan vara allt från 

idéhistoriskt intressanta personer som Platon och Machiavelli till politiska partier och 

aktuella organisationer som Attac och EU-kommissionen. (Esaiasson et al., 2004, s. 234) Jag 

har tagit med två KOM-dokument, Lissabonstrategin år 2005 och den socialpolitiska 

dialogen, vilka båda är framställda av kommissionen. För att klargöra tankestrukturen i dessa 

och mina övriga dokumenttexter använder jag bl.a. Kleinmans beskrivning av vilken 

välfärdsmodell som medfört det underliggande synsättet i texterna, samt vilket lands 

definition av ordet social, social policy och social exclusion som i texterna använts som den 

förhärskande definitionen. 

9.1 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet härstammar ursprungligen från den kvantitativa metoden, där det är 

viktigt att se om man verkligen mäter det man avser att mäta och hur stor tillförlitligheten är i 

materialet. Judith Bell skriver i sin bok Introduktion till forskningsmetodik (2006) att 

”Reliabiliteten eller tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.”  

(Bell, 2006, s.117) När det gäller som i mitt fall en kvalitativ undersökning blir det svårare att 

kräva objektivitet, eftersom undersökningen av dokumenttexterna blir subjektiv utifrån min 

förståelse och tolkning. Här blir reliabiliteten mer att en annan forskare ska kunna kontrollera 

och förstå undersökningen och resultatet. För att minska min subjektiva uppfattning av 

dokumenttexterna, jämför jag min beskrivning av texterna med min valda litteratur och då i 

synnerhet mot Kleinmans bok, samt när det gäller ordet tillit i texterna, gentemot Rothsteins 

tillitsteori. Reliabiliteten när det gäller de valda dokumenten (min empiri) skulle vara frågan 

om de är giltiga dokument, vilket de är i och med att de är antagna originaldokument ifrån EU 

och den svenska staten, samt om det är rätt dokument som valts ut. När det gäller 

Romfördragets artiklar om sociala bestämmelser och Lissabonstrategin år 2000 och 2005, så 

konstituerar de texterna EU:s sociala handlingsmandat inom det sociala området.  

  

Validiteten (giltigheten) är mer hur väl man mäter det man vill mäta. ”Det är ett mått på om 

en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva,” (Bell, 2006, 

s.117) Validiteten kan vara ett samband mellan undersökningen och den teoretiska 

utgångspunkten, d.v.s. att validiteten mer fokuserar på värdet av min undersökning och även 

här är min valda litteratur med sin tidigare forskning och tillitsteorin mitt 
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avstämningsinstrument. Med hjälp av tidigare forskning och forskarnas teorier styrker jag 

alltså validiteten i min undersökning.  

9.2 Urval och avgränsning  

Mitt urval av dokumenttexter bestämmer också vilka resultat jag får. Med ett annat val av 

texter hade jag diskuterat andra delar av EU:s sociala område, t.ex. företagens sociala ansvar i 

en s.k. grönbok (ett debattunderlag ifrån kommissionen), eller tjänstedirektivet angående fri 

rörlighet av arbetskraft inom unionen, eller rätten till sociala förmåner i förordning nr. 

1408/71 samt den åtföljande genomförandeförordningen nr. 574/72. 

 

Jag har i dokumenttexterna valt bort och gjort min avgränsning gentemot ekonomi och 

arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättslagstiftningen och regionalpolitiken som egentligen är en 

större del av bl.a. Lissabonstrategin och jag koncentrerar mig istället på resten av det sociala 

området inom EU:s mandat. Jag tar inte heller upp den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiska delen i första Lissabonstrategin 2000, samt miljömålet i den andra 

Lissabonstrategin 2005, även områdena rörlighet av tjänster, utbildning/forskning och 

jämställdhet är utelämnat. 

9.3 Litteratursökning 

Den litteratur som jag kommer att ta upp i min uppsats har jag sökt i Libris sökkatalog på 

sökord som EU socialpolitik, EU social dimension, EU social policy, EU sociala frågor, EU 

soc*, EU welfare state, Romfördraget, den socialpolitiska agendan, Lissabonstrategin, och 

Lisbon programme. Det var ingen idé att bara söka på europeiska unionen eftersom det kom 

upp 10 619 träffar. Jag har även sökt bland bokhyllorna i universitetsbiblioteket, 

socialhögskolans bibliotek, i universitetets två bokhandlar, och på internetbokhandeln adlibris 

under statsvetenskap/EU och socialpolitik. Min handledare har också gett mig värdefulla tips 

och råd om litteraturen. När jag gjorde mina sökningar prioriterade jag efter att litteraturen 

skulle vara relevant för mitt ämne, skriven av forskare från olika universitet i Europa (för att 

representera medlemsländernas olika syn på det sociala området), utgiven så sent som möjligt 

och förhoppningsvis på svenska, men med detta fick jag kompromissa en del. Jag har försökt 

att undvika litteratur från EU:s egna institutioner, samt texter från deras hemsidor, eftersom 

den kan vara partisk.  
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Originaldokumenten och rätt variant av Romfördraget har jag fått hjälp med att söka upp av 

riksdagens EU-upplysning och av socialdepartementet, och min handledare har hjälpt mig att 

uppmärksamma de första grundläggande artiklarna i Romfördraget. Hon avstyrde också min 

första idé om att använda den av EU föreslagna konstitutionen, vilken ju inte är antagen än. 

När det gäller tidigare skrivna C- och D-uppsatser hittade jag ingen som undersökt det sociala 

området i Lissabonstrategin, eller i de övriga dokument som jag har valt ut. Däremot fanns det 

från Lund en C-uppsats som behandlade EU:s ”gränslösa” välfärdsprojekt och 

sysselsättningspolitik, samt två D-uppsatser varav den ena undersökte de olika välfärdsstats-

modellerna och social policy utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, och den andra beskrev 

skillnaden mellan den svenska och europeiska synen på den offentliga sektorn och 

välfärdsstaten.  

9.4 Värdet av studien för socialt arbete 

Värdet av att titta på det sociala området i EU, är att vi är med i EU och att våra lagar är 

harmoniserade med fördragen, de påverkar alltså oss. Ändå vet vi så lite om vad som faktiskt 

pågår där. När Sverige utifrån Lissabonstrategin får som två av fem mål att minska 

sjukskrivningarna samt integrera invandrarna i arbetskraften, kan detta även kanske märkas i 

form av att vi väljer att genomföra en del förändringar i våra socialförsäkringssystem. 

Kommunerna har ofta en EU-samordnare som ordnar den offentliga kommunala 

upphandlingen av företag inom EU:s medlemsstater, eller ansöker om bidrag till kommunen 

från bl.a. den Europeiska socialfonden (ESF) för t.ex. sysselsättnings- och 

jämställdhetsprojekt, samt även från EU:s strukturfonder. Johansson (2002) citerar följande: 

Stockholms kommun skriver i sin EU-strategi att ”EU-arbetet kan inte separeras från den 

vanliga kommunala verksamheten.” (Johansson, 2002, s. 137) Därför är det viktigt att känna 

till lite om EU:s sociala område även för socionomer som arbetar t.ex. inom socialtjänsten och 

kanske så småningom blir chefer där, eller som väljer att engagera sig fritidspolitiskt i t.ex. en 

socialnämnd eller så småningom kanske blir invalda som riksdagsledamöter. Den vanligaste 

yrkesgruppen som sitter i riksdagen är ju socionom. 
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10. Resultat 

10.1 Romfördraget 

10.1.1 Inledning 
 
Den första dokumenttexten som vi kommer att titta närmare på är Romfördraget från 1958, 

där jag har använt den nu senaste konsoliderade versionen, som också innehåller alla senare 

fördragstexter t.ex. Maastricht- Amsterdam- och Nicefördragen. I fördragstexten som är på 

107 sidor, har jag förutom de grundläggande artiklarna 1-5, enbart tittat på de fem artiklar 

som står under rubriken sociala bestämmelser. Rothstein skriver i sin bok Vad bör staten 

göra? (2006) att den europeiska unionen är organiserad som en judiciell struktur, d.v.s. en 

struktur som tillhör det juridiska området. (Rothstein, 2006, s. 323) Romfördraget är ett 

juridiskt bindande dokument, som är grunden för det juridiska samarbete (rättsgemenskap) 

mellan självständiga stater, som binder ihop medlemsländerna i unionen. De faktiska 

möjligheterna för EU att bedriva sin social policy bestäms av artiklarna, och de ligger till 

grund för kommissionens arbete om de vill väcka en fråga i parlamentet. De har bara mandat 

att väcka en fråga som ligger inom ramen för fördragens artiklar, resten är nationella frågor. 

Detta dokuments innehåll är en kompromiss mellan alla medlemsstaterna och har förhandlats 

fram dem emellan, och EU:s fördrag och lagstiftning gäller före och övertrumfar nationell lag 

vid skiljaktigheter. (Tallberg, 2007, s. 21-24, 41-43, 164)     

 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka huvudområdena i EU:s sociala område, med 

avgränsning mot ekonomi- och arbetslivsfrågor, så jag citerar valda delar från Romfördragets 

artiklar utifrån det, och väver in vad forskarna från den tidigare skrivna litteraturen har att 

säga om saken. Eftersom jag är medveten om att mina valda dokument, t.ex. fördragstexten 

och Lissabonstrategins KOM-dokument (vilket är vårtoppmötets slutsatser), inte ger hela 

bilden över politiker, tjänstemäns och forskares uppfattning om EU:s sociala område så citerar 

jag Ingvar Mattson som i antologin Den gränslösa välfärdsstaten (2003), på ett bra sätt 

beskriver detta dilemma.   

Att värdera EU:s roll i socialpolitiken endast på basis av fördragstexten är emellertid 
ganska vanskligt. Fördragen innehåller både artiklar av målsättningskaraktär och 
sådana som ger uttrycklig rättslig grund för EU att besluta om förordningar och direktiv 
som binder medlemsstaterna. Än svårare blir det om man också tar fasta på andra 
dokument såsom de s.k. slutsatserna från toppmötena. Det är inte alltid lätt att 
genomskåda vad som är politisk ambition och viljeinriktning å ena sidan, och vad som 
egentligen är realiserbar politik å den andra.  (Mattson, 2003, s. 89)  
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10.1.2 Romfördraget 

När jag redovisar de olika dokumenten, kommer jag att ta upp olika saker som förmedlar en 

bild av vad dokumenten handlar om. Det är först i min sammanfattning efter varje dokument, 

som jag beskriver vilka sociala områden som finns synliga i texten. Detta för att texten och 

dess sammanhang behöver förklaras och jag tycker inte att det räcker med att visa enstaka ord 

eller korta meningar som handlar om de sociala områdena, för att ge en rättvis bild och en 

förståelse för det verkliga innehållet i dokumenttexterna. Jag börjar med att redovisa de första, 

inledande artiklarna i Romfördraget, vilka är de grundläggande ”principerna” för unionens 

varande och som beskriver dess mål. I första delen av fördraget, under rubriken ”principerna”, 

kommer artikel 1:  

Genom detta fördrag upprättar de HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA mellan 
sig en EUROPEISK GEMENSKAP. (Romfördraget, 2007, s. 5)  

 

Därefter kommer artikel 2 som definierar gemenskapens uppgift:  

Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad och en 
ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja den gemensamma politik och 
verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar 
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om 
sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och 
icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en 
hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av 
levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och 
solidaritet mellan medlemsstaterna. (Romfördraget, 2007, s. 5)    

 

Här fastställs det att den sociala skyddsnivån i EU ska vara hög, något som är viktigt för att  

sätta nivån för EU-medborgarnas rättigheter. Vidare står det också att unionen ska främja 

ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. D.v.s. nivån 

för socialt skydd kan inte fortsätta att vara hög i vissa höglöneländer, om andra låglöneländer 

inom EU-unionen försöker konkurrera med de andra EU-länderna (s.k. social dumping) 

genom att sänka löner, arbetsgivaravgifter, och försämra anställningstrygghetslagar o.s.v. 

(Kleinman, 2002, s. 6) Detta vill man alltså undvika inom den gemensamma marknaden. 

Social sammanhållning syftar också till att medborgarna har grundläggande rättigheter i det 

land som de arbetar i, på ungefär samma nivå som de som bor stadigvarande där genom t.ex. 

tjänstedirektivet angående fri rörlighet, förordning nr. 1408/71 och 574/72. 

 

Artikel 3 börjar med texten: 

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet på de 
villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta… h) tillnärmning av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning i den utsträckning den gemensamma 
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marknadens funktion kräver det, … j) en politik på det sociala området som innefattar 
en europeisk socialfond, k) stärkande av den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, … 
 2. I all verksamhet i denna artikel skall gemenskapen syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem. 
(Romfördraget, 2007, s. 5-6)   
 

Här nämns det att det krävs en tillnärmning av medlemsstaternas nationella lagstiftning för att 

nå de uppsatta målen. Gráinne de Búrca skriver i sin bok EU Law and the Welfare State 

(2005) angående försöken till samordning av den europeiska välfärden i praktiken, att en allt 

större samordnad ekonomi, med en gemensam valuta och handel, samt fri rörlighet av 

tjänster, personer och kapital i sig själv medför större krav på en samordning av de olika 

välfärdssystemen hos medlemsländerna och att så delvis redan har skett på vissa punkter. 

Jämsides med en gemensam marknad, behövs en gemensam ”social Europe model”.  Men hon 

skriver också att enskilda politiska beslut inom olika sociala frågor inte är samma sak som en 

juridiskt fastlagd och utarbetad socialpolitik med helhetssyn, och att det behövs institutionella 

och konstitutionella reformer för att EU ska kunna utveckla en egen, enhetlig välfärdspolicy, 

och inte vara ett oplanerat lapptäcke när det gäller sociala frågor. (de Búrca, 2005, s. 1, 2, 4, 

8-9) 

 

Jag avslutar med artikel 5, som handlar om verksamhetsramen för unionen, samt 

subsidiaritetsprincipen, som bl.a. gäller för det sociala området. 

Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats och de 
mål som har ställts upp för den genom detta fördrag. 
På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och 
därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå. (Romfördraget, 2007, s. 7)   

 

Subsidiaritetsprincipen hör egentligen hemma i den katolska sfären och dess influenser finns i 

den konservativa-korporativa välfärdsmodellen som de sex grundarländerna av EKSG 

(Europeiska kol- och stålgemenskapen) från år 1952 hör till, nämligen Frankrike, 

Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. (Tallberg, 2007, s. 22) När det 

gäller subsidiaritetsprincipen skriver Mattson och Jacobsson att principen innebär att EU ska 

begränsa sin verksamhet till de frågor som inte kan få en bättre lösning på lokal, regional, 

eller nationell nivå. (Mattson & Jacobsson, 2002, s. 220) Även Kleinman skriver om den 

konservativa-korporativa välfärdsmodellen och dess koppling till subsidiaritetsprincipen, och 

han nämner också att korporatism, betyder ett politiskt system i vilket vissa av statens 



 18 

uppgifter utövas av näringslivets korporationer (korporationer betyder sammanslutningar, enl. 

Norstedts, 2003, s. 580-581), och att fördelningen inom systemet för det mesta är horisontalt 

och inom yrken eller statusgrupper, istället för vertikalt. Detta systems nackdel där 

socialförsäkringarna är knutna till ens anställning och övrig omvårdnad ska skötas av 

familjen, är att hög och långvarig arbetslöshet, samt en nu ökande andel ensamhushåll, samt 

ensamstående föräldrar i förlängningen medför en ökad risk för fattigdom och social 

exkludering i denna typ av välfärdsmodell, vilket kan medföra ett s.k. två tredjedelssamhälle. 

(Kleinman, 2002, s. 36-43)  

 

Vi går vidare i Romfördraget till avdelning XI som heter ”Socialpolitik, utbildning, 

yrkesutbildning och ungdomsfrågor i kapitel 1, sociala bestämmelser”. de Búrca skriver 

angående artiklarna i de sociala bestämmelserna att de inte är bindande juridiska lagparagrafer 

i enskilda sociala frågor, utan mer en övergripande konsensus mellan medlemsländerna om 

riktningen för detta område. (de Búrca, 2005, s 2) Jag citerar första delen av den första och 

viktigaste artikeln, nr. 136. 

Gemenskapens och medlemsstaterna mål skall under beaktande av sådana 
grundläggande sociala rättigheter som anges i den europeiska sociala stadgan, som 
undertecknades i Turin den 18 oktober 1961, och i 1989 års gemenskapsstadga om 
arbetares grundläggande sociala rättigheter, vara att främja sysselsättningen, att 
förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering 
samtidigt som förbättringarna bibehålls, att åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en 
dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga resurserna för 
att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning. … 
 (Romf., 2007, s.51) … den gemensamma marknadens funktion, vilken kommer att främja 
en harmonisering av de sociala systemen, … (Romfördraget, 2007, s. 52)  

 

Först vill jag ta upp ordet socialpolitik som är skrivet i rubriken. EU har ingen socialpolitik, 

eftersom unionen saknar en del förutsättningar för att vara en stat och har inget 

socialdepartement, eller avsatt budget för att driva en stats socialpolitik, samt att EU är en  

regulatorisk union till sin natur d.v.s. utfärdar regler inom olika områden. (Kleinman, 2002, s. 

102-107). Tidigare pratade man om EU:s social dimension, men nu benämner man den oftast 

som EU:s sociala område, eller EU social policy. Kleinman skriver att EU social policy 

innebär en mix av nationella och europeiska policys, och att det kommer att fortsätta att finnas 

en mängd europeiska sociala modeller. Han skriver också att meningen med social policy 

inom EU är att möjliggöra unionens ekonomiska integration, och att det finns en rad 

nackdelar med dess organisationsstruktur som t.ex. fokuseringen på enstaka frågor som oftast 

har med arbetsmarknaden att göra, udda frågor som drivs av olika intressegrupper inom 

kommissionen och EU-domstolen, och som ständigt skiftar. Samt att EU social policy är 
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tvingad att hålla sig till det utrymme som befinner sig mellan nationell socialpolitik och vad 

som är EU:s sociala område. (Kleinman, 2002, s. 220-222) Det sociala området inom EU 

social policy, visar på en kontinental syn på social policy, där ordet i sig själv har en stark 

bindning till arbetsmarknaden och relationen mellan olika sociala grupper. (Kleinman, 2002, 

s. 111) Kleinman skriver att skillnaden på definitionen av social policy mellan England och 

det kontinentala Europa är att ordet i England mer handlar om ”social services” t.ex. 

utbildning, sjukvård och omsorg, socialtjänst och kommunala bostäder, medans ordet på 

kontinenten mer associeras med institutioner och relationer som hör till arbetsmarknaden, 

särskilt arbetares rättigheter och överenskommelser mellan arbetsgivare, fackföreningar och 

anställda s.k. ”the social partners”. (Kleinman, 2002, s. 1) 

 

Mattson och Jacobsson skriver att den vidare betydelsen av ordet ”social” som engelskan och 

franskan har innebär att tyngdpunkten i EU:s sociala dimension ligger i arbetslivet, och att det 

inte är ovanligt bland medlemsländerna att social- och arbetsmarknadspolitiken handläggs 

inom ett och samma departement. (Mattson & Jacobsson, 2002, s. 210-211)  

 

När det gäller ordet socialt skydd skriver Maria Bergström i antologin Lissabonstrategin i 

halvtid (2005) att det är ett grundläggande inslag i den europeiska samhällsmodellen och att 

medlemsstaterna har det fulla ansvaret för att finansiera och organisera systemen. De största 

utgiftsposterna för den sociala tryggheten i EU är ålderspensioner och hälso- och sjukvård. 

(Bergström, 2005, s. 121)  

 

I artikel 137 har jag valt ut följande rader, som innefattar min avgränsning av det sociala 

området: 

1. För att uppnå målen i artikel 136 skall gemenskapen understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet inom följande områden: …  c) Social trygghet och socialt 
skydd för arbetstagarna. …  J) Kampen mot social utslagning. k) Modernisering av 
systemen för socialt skydd, utan att det påverkar tillämpningen av punkt c. … 4. De 
bestämmelser som antagits enligt denna artikel – skall inte påverka medlemsstaternas 
erkända rätt att fastställa de grundläggande principerna för sina system för social 
trygghet och skall inte i väsentlig grad påverka den finansiella jämvikten i dessa, - skall 
inte hindra någon medlemsstat från att bibehålla eller införa sådana mera långtgående 
skyddsåtgärder som är förenliga med detta fördrag. … (Romfördraget, 2007, s. 52-53) 

 

Här nämns kampen mot social utslagning, även tidigare nämnd i artikel 136 och jag har 

tidigare i denna resultatdel tagit upp Kleinmans åsikt att den konservativa-korporativa 

välfärdsmodellen, lätt medför fattigdom och social utslagning för de grupper i samhället som 
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inte har en fast förankring på arbetsmarknaden och inte arbetar inom sektorer som har bra 

socialförsäkringar för t.ex. arbetslöshet och pensionsavsättningar. I fördragsartikeln ovan 

nämns också att man eftersträvar en modernisering av systemen för socialt skydd, dock med 

förbehåll för punkt c. Vidare har punkt fyra varit viktig för Sveriges del, eftersom vi valt att 

ha och behålla en högre nivå av socialt skydd, än många andra länder i EU. Tallberg skriver 

att just detta var den inrikespolitiska orsaken som Tage Erlander år 1961 angav i det s.k. 

Metallavtalet, när han valde att inte föra in Sverige i EG, med hänvisning till att Sverige hade 

högre ambitioner på det socialpolitiska området, varför medlemskap i EG skulle kunna hota 

den svenska välfärdspolitiken. (Tallberg, 2007, s. 25-26) Tallberg beskriver också att ett 

decennium tidigare på kontinenten hade flertalet av de ledande politiska företrädarna delat 

visionen om en europeisk federation, men att de tankarna hade varit mer främmande för 

Storbritannien och Skandinavien, som då ville ha ett mellanstatligt samarbete, där varje 

nations suveränitet skulle förbli intakt. De sex kontinentala länderna gick då vidare med sin 

idé om en federalistisk union med gemensamma politiska institutioner och med uppenbara 

övernationella drag, och bildade EKSG år 1952. (Tallberg, 2007, s. 22) 

 

Nedan följer ett utdrag av artikel 138:  

… 2. I detta syfte skall kommissionen innan den lägger fram socialpolitiska förslag 
samråda med arbetsmarknadens parter om den möjliga inriktningen av en 
gemenskapsåtgärd. … (Romfördraget, 2007, s. 53) 

 

Här tar man upp en viktig idé, att man när det gäller socialpolitiska förslag ska samråda med 

arbetsmarknadens parter. Detta kommer från den konservativa-korporativa välfärdsmodellen, 

och vi ser denna idé praktiskt omsättas i att representanter från företag av olika storlek (t.ex. 

industrin, banker, statliga bolag och mindre företag) också är ledamöter i den Ekonomiska och 

sociala kommittén ESK, som har en rådgivande och informerande funktion till EU:s 

institutioner (Tallberg, 2007, s. 173-176). Varför det i artikeltexten står ordet ”socialpolitiska” 

vet jag inte, men jag kan tänka mig att det är ordet social policy (socialpolitik) som är översatt 

så, eller så står det verkligen socialpolitisk (sociopolitical) i originaltexten. (Nordstedts, 2000, 

s. 928) 

 

Jag tar även med det mesta av artikel 140, för att visa vilka områden som är som det står i 

texten s.k. ”socialpolitiska” områden enligt Romfördraget: 

 För att nå de mål som anges i artikel 136 och utan att det påverkar tillämpningen av de 
övriga bestämmelserna i detta fördrag, skall kommissionen främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna och underlätta för dem att samordna sina åtgärder på alla de 
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socialpolitiska områdena som omfattas av detta kapital, särskilt i frågor om  – syssel-
sättning, - arbetsrätt och arbetsvillkor, -grundläggande och kvalificerad 
yrkesutbildning, -social trygghet, - arbetarskydd, - arbetshygien, - förenings- och 
förhandlingsrätt. … Kommissionen skall höra Ekonomiska och sociala kommittén innan 
den avger de yttranden som avses i denna artikel. (Romfördraget, 2007, s. 54) 
 

Den sista artikeln som jag visar en del av är nummer 144, vilken definierar riktlinjerna för den 

Ekonomiska och sociala kommittén: 

 …Kommittén skall ha följande uppgifter:  - Övervaka den sociala situationen och 
utvecklingen av politiken för socialt skydd i medlemsstaterna och gemenskapen. …  
(Romfördraget, 2007, s. 55) 

 

10.1.3 Sammanfattning och reflektion av Romfördraget 

Romfördragets artiklar visar att den juridiska sammanslutning som EU är, har sin huvud- 

inriktning på en gemensam ekonomi och arbetsmarknad mellan medlemsstaterna. Men för att 

nå ekonomisk utveckling och lönsamhet med en rörlig arbetskraft, måste även 

unionsmedborgarna erbjudas en hög social skyddsnivå och staterna måste samarbeta 

sinsemellan för att uppnå största möjliga tillväxt i unionen, vilket har medfört en 

harmonisering av en stor del av staternas lagar samt den del av deras välfärdssystem som hör 

till området rörlig arbetskraft. De sex grundarländernas kontinentala definition av ordet social 

policy ligger fortfarande fast, i och med att de skrev Romfördraget, så efterföljande 

tilläggsfördrag där fler medlemsstater har varit involverade har inte förändrat den 

grundinriktningen i texterna.  

 

De delar som jag har valt ut av fördragstextens artiklar tar bl.a. upp ord som: hög nivå av 

socialt skydd, ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna, 

tillnärmning av staternas nationella lagstiftning, subsidiaritetsprincipen, socialpolitik, 

harmonisering, bekämpa social utslagning, socialt skydd och trygghet för arbetstagarna, 

modernisering av system för socialt skydd, erkänd rätt… bibehålla nationella skyddsåtgärder, 

samråda med arbetsmarknadens parter och samordna sina åtgärder på det socialpolitiska 

områdena. Dessa ord visar på att artiklarna handlar om vikten av medlemsstaternas 

samordning och samarbete och att det slås vakt om en hög social skyddsnivå för arbetstagare i 

EU, samt att EU:s roll är att hjälpa medlemsstaterna att åstadkomma detta, och att övervaka 

utvecklingen i medlemsstaterna. Besluten inom det sociala området ska också ligga så nära 

medborgarna som möjligt, i regionen där de bor och att de olika medlemsstaterna har rätt att 

själva bestämma nivån på deras eget socialpolitiska område.  
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Huvudområdena när det gäller EU:s sociala område är socialt skydd, modernisering av 

nationella sociala skyddssystem och samordning på nivån mellan EU och medlemsstaterna, 

och medlemsstaterna emellan, och gäller den rörliga arbetskraften inom unionen. Mer 

specifikt nämns det sociala området social utslagning och kampen för att bekämpa social 

utslagning. Huvudinriktningen är att ha en hög social skyddsnivå, men att också bekämpa 

social utslagning.      

 

10.2 Lissabonstrategin, slutsatser år 2000 

10.2.1 Inledning 
 
Jag valde de båda dokumenten Lissabonstrategin år 2000 och år 2005, för att de är de första 

dokumenten som visar på att EU har rätt att ha en egen ”EU social policy”, dokumenten 

konstituerar EU:s mandat inom ”social policy” frågor och är därför grundläggande och viktiga 

dokument när man tittar på EU:s sociala område. Lissabonstrategin bygger enligt Jacobsson 

vidare på den tidigare sysselsättningsstrategin från år 1993. (Jacobsson, 2005, s. 142) Det 

första dokumentet skrevs i Lissabon år 2000 på stats- och regeringschefernas årliga toppmöte, 

och sedan kom en nystart för strategin år 2005, där även miljömålet om en hållbar utveckling 

lades till. Meningen med Lissabonstrategin är att EU-unionen ska nå en årlig tillväxt på 3% 

vilket bl.a. skulle innebära att medlemsstaterna kan klara framtiden med en åldrande 

befolkning, samt att ha kvar sina socialförsäkringssystem på en acceptabel nivå.      

 

10.2.2 Lissabonstrategin år 2000 

Det första dokumentet heter ”Ordförandeskapets slutsatser från rådets möte i Lissabon år 

2000” och är ett dokument på 17 sidor. Texten börjar med följande formulering som ringar in 

de tre områden strategin handlar om:  

Europeiska rådet höll ett extra möte … för att enas om ett nytt strategiskt mål för unionen 
som syftar till att som en del av en kunskapsbaserad ekonomi stärka sysselsättningen, 
den ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen. (Lissabonstrategin, 
2000, s. 1) 

 

Nedan tar jag upp punkt 1 och 2, av de 59 punkterna i strategin. Jag citerar hela texten därför 

att de båda punkterna ger en bra bild över varför detta dokument kommit tillstånd och vad det 

är man vill göra. 

1. Europeiska unionen står inför en genomgripande förändring till följd av 
globaliseringen och utmaningarna från en ny kunskapsstyrd ekonomi. Dessa 
förändringar påverkar människors livssituation i alla avseenden och kräver en radikal 
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omvandling av den europeiska ekonomin. Unionen måste utforma dessa förändringar på 
ett sätt som stämmer överens med unionens värden och samhällsyn och även med 
hänsyn till den kommande utvidgningen. 
2. De allt snabbare förändringarna gör det angeläget för unionen att agera nu för att 
fullt ut dra fördel av de möjligheter som uppstår. Därför behöver unionen fastställa ett 
klart strategiskt mål och enas om ett djärvt program för att bygga upp 
kunskapsstrukturer, stärka innovation och ekonomisk reform samt modernisera de 
sociala välfärds- och utbildningssystemen. (Lissabonstrategin, 2000, s. 1) 
 

När det gäller vad som är ”unionens värden och samhällssyn” är det svårt att veta vilka de 

gemensamma värdena  är. Medlemsstaterna har ju många olika idéer om vad som är de rätta 

värdena och den rätta samhällssynen, något som vi sett när det gäller t.ex. Kleinmans 

presentation av medlemsstaternas olika välfärdsmodeller. Under punkt 2, står det liksom i 

Romfördragets artikel 137 k, om nödvändigheten att modernisera de sociala välfärds- och 

utbildningssystemen. Lissabonstrategin förstärker alltså den intentionen.  

 

Under punkt 3 står det följande:  

3. … Unionen förfogar allmänt sett över välutbildad arbetskraft och har sociala 
trygghetssystem som utöver det inneboende värdet kan ge den stabila ram som krävs för 
att hantera de strukturförändringar som krävs för att utveckla ett kunskapsbaserat 
samhälle. … (Lissabonstrategin, 2000, s. 1) 
 

Meningen med de sociala trygghetssystemen är alltså enligt texten att kunna utveckla ett 

kunskapsbaserat samhälle och att kunna klara den strukturomvandlingen. de Búrca skriver 

följande om hur socialt skydd i EU-rätten har utvecklat sig:  

While this (EC, EU law)-legislation was adopted mainly in the context of the internal 
market, in order to facilitate the free movement of labour, it has in substance become a 
partial guarantor of welfare rights for EU citizens. (de Búrca, 2005, s. 2) 
 

Under punkt 4 betonas det (liksom i Romfördragets andra grundläggande artikel), vikten av 

en social sammanhållning mellan staterna i unionen och att den sammanhållningen innebär en 

större konkurrenskraft för alla medlemsstater. Konkurrens och sammanhållning är alltså inte 

två motsatta företeelser för staterna i unionen.  

4. … Med den förbättrade ekonomiska situation som nu råder är det rätt tillfälle att 
genomföra både ekonomiska och sociala reformer som en del av en positiv strategi som 
kombinerar konkurrenskraft och social sammanhållning. (Lissabonstrategin, 2000,s. 2)    

 

Under rubriken ”det framtida arbetet”, punkt 5, står unionens strategiska mål utskrivet för en 

tioårsperiod, alltså fram till Lissabonstrategins slut år 2010. Detta mål är ofta citerat i 

litteraturen och beskriver EU:s inriktning: 

5. Unionen har idag fastställt ett nytt strategiskt mål för nästa decennium, nämligen att 
bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med 
möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en 
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högre grad av social sammanhållning. För att uppnå detta mål krävs det en 
övergripande strategi med följande syften: … - Att modernisera den europeiska sociala 
modellen, genom att investera i människor och bekämpa social utslagning. …  
(Lissabonstrategin, 2000, s. 2)  
   

När det gäller den nämnda europeiska sociala modellen, säger flera forskare i min litteratur att 

det just nu inte finns någon europeisk social modell, eftersom de fem välfärdsmodellerna 

skiljer sig så kraftigt åt och ännu inte har harmoniserats i sin grunduppbyggnad. Hantrais 

ägnar ett helt kapitel i sin bok åt den europeiska modellen och skriver att de sex 

grundarländerna av EKSG-unionen hade liknande socialförsäkringssystem (den kontinentala, 

eller enligt Kleinman den konservativa-korporativa modellen), men att det ändå finns 

markanta skillnader mellan dessa länders socialförsäkringssystems uppbyggnad. För att inte 

tala om skillnaderna i de efterkommande medlemsstaternas välfärdssystem. Hon skriver också 

att det därför inte finns en enhetlig aktiv europeisk social modell och att man börjat att gå 

ifrån den idén i t.ex. Maastrichtfördraget från år 1993 (men inte i den konsoliderade 

Romfördragstexten artikel 136 om harmonisering), och att man nu mer intresserar sig för till 

vilken punkt ” … an attempt is made to assess the extent to which the European social model 

is being successful in reconciling shared values with diversity”. (Hantrais, 2007, s. 25-27)  

 

Under punkt 7 nämns den för det sociala området mycket viktiga öppna samordningsmetoden. 

Jag har enligt Mattson och Jacobsson, tidigare berättat om att Sverige genom 

Lissabonstrategin fått av EU satta mål att leva upp till, och att på de årliga vårtoppmötena ska 

medlemsstaterna visa upp och jämföra sitt arbete (”peer review”) med att nå målen när det 

gäller t.ex. antal sysselsatta i arbetskraften, arbetslöshetstal och fattigdomstal. Meningen är att 

få till stånd en samordning när det gäller insatser och reformer, utifrån kunskapsöverföring 

(”benchmarking”) staterna emellan. (Mattson & Jacobsson, 2002, s. 224) Jag citerar därför 

hela punkt 7, eftersom den tidigare forskningen intresserar sig mycket för hur EU indirekt kan 

styra medlemsstaterna genom den öppna samordningsmetoden och s.k. ”soft law” metoder. 

7. Genomförandet av denna strategi kommer att ske genom en förbättring av befintliga 
processer, införande av en ny öppen samordningsmetod på alla nivåer i anslutning till 
en starkare väglednings- och samordningsroll för Europeiska rådet, så att det går att 
säkerställa en mer konsekvent strategisk ledning och effektiv övervakning av de framsteg 
som görs. Europeiska rådet skall hålla ett möte varje vår för att fastställa relevanta 
mandat och se till att de följs upp. (Lissabonstrategin, 2000, s. 2) 
 

Lite längre fram i dokumenttexten finns den öppna samordningsmetoden beskriven under 

punkt 37, där det står hur den öppna samordningsmetoden ska fungera i praktiken (och att den 

enligt punkt 38 ska vara en fullständigt decentraliserad strategi i linje med 
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subsidiaritetsprincipen), men jag går inte närmare in på de detaljerna, utan tar istället upp vad 

tre forskare skrivit om den öppna samordningsmetoden. Tallberg skriver om s.k. ”soft law”, 

vilken förutom kommunikationer, riktlinjer och meddelanden från kommissionen också 

innefattar den öppna samordningsmetoden som används i bl.a. Lissabonprocessen. Denna 

metod är inte juridiskt bindande men används på politikområden där medlemsstaterna inte är 

beredda att överge nationella befogenheter eller samarbeta med hjälp av bindande EG-rätt. 

(Tallberg, 2007, s. 45) Ulrika Mörth skriver i antologin Lissabonstrategin i halvtid att 

samordningsmetoden och de s.k. mjuka normgivningsprocesserna (”soft law”) i övrigt, kan 

innebära demokratiproblem, eftersom parlamentet lämnas utanför. Dessa processer kan 

beskrivas som slutna, elitistiska och därmed typiska för mellanstatligt och diplomatiskt 

beslutsfattande. Men dessa processer kan också ses som en del av ett korporativt 

beslutssystem där olika samhällsgrupper tar del i beslutsfattandet. Den öppna 

samordningsmetoden kan även beskrivas som inklusiv och att den bl.a. öppnar för dialog och 

lärande, vilket i så fall stärker demokratin i EU. (Mörth, 2005, s. 91) Jacobsson skriver i 

samma bok att en positiv sak med att länderna jämförs i den öppna samordningsmetoden är att 

uppmärksamheten fokuseras på problem som regeringarna själva ogärna lyfter fram. För 

Sveriges del har det varit fokus på vår könssegregerade arbetsmarknad, svårigheterna för 

invandrare att komma in på arbetsmarknaden, men även på behovet av sänkt skatt på arbete, 

samt att öka incitamenten för att arbeta, genom att reformera bidragssystemen. (Jacobsson, 

2005, s. 158)     

 

Nu när vi har rett ut den öppna samordningsmetoden, går vi tillbaka i dokumenttexten till 

punkt 24 med rubriken ”Att modernisera den europeiska sociala modellen genom att investera 

i människor och bygga en aktiv välfärdsstat”, som behandlar den nya framväxande 

kunskapsekonomin och där det står att det är av yttersta vikt att satsa på människorna, så att 

”… denna nya ekonomi inte ytterligare förvärrar de rådande sociala problemen arbetslöshet, 

social utslagning och fattigdom.” (Lissabonstrategin, 2000, s. 8) Det är typiskt för EU-

dokumenten att beskriva sociala problem med just orden arbetslöshet, social utslagning och 

fattigdom och dessutom sätts ordet social utslagning före ordet fattigdom i dokumenttexterna. 

Carl-Ulrik Schierup skriver i antologin Den gränslösa välfärdsstaten (2003) att det antagligen 

har med den franska synen på utslagning/exkludering att göra, vilken mer har en betydelse av 

att man inte är en kulturell medborgare i sitt land, utan har ett socialt utanförskap som 

kommer av att inte ha ett arbete. Schierup skriver också att begreppet social exkludering eller 

utestängning härstammar från den franska politiska scenen, där begreppet använts i debatten 
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om det franska medborgarskapets innehåll och politiska grund. Här innebär ordet motsatsen 

till moralisk integration, samhällsansvar och social solidaritet. Exkludering betyder här en 

upplösning av de ekonomiska, kulturella och moraliska band som knyter individen till 

samhället. (Schierup, 2003, s. 186)  

 

Nedan kommer jag i en kortare redogörelse och sammanfattning att ta upp ett par punkter i 

Lissabonstrategins sista del som innehåller i EU-dokument vanliga och viktiga nyckelord och 

som ger en bild av vilka olika sociala områden som tas upp i texten. Punkt 29 tar bl.a. upp att 

”… - Livslångt lärande skall i högre grad prioriteras som ett grundläggande inslag i den 

europeiska sociala modellen, …”  (Lissabonstrategin, 2000, s. 9) Under rubriken ”Att 

modernisera det sociala skyddet”, står det i punkt 31 bl.a. att högnivågruppen för social skydd 

ges av kommissionen i uppdrag att ” …,förbereda en studie av den framtida utvecklingen av 

det sociala skyddet ur ett långtidsperspektiv och därvid ägna särskild uppmärksamhet åt 

pensionssystemens hållbarhet…” (Lis., 2000, s. 10)  Under nästa rubrik ”Att främja social 

delaktighet”, står det under punkt 32 följande: ”Antalet personer i unionen som lever under 

fattigdomsgränsen och är socialt utslagna är oacceptabelt. Åtgärder måste vidtas för att på 

ett avgörande sätt försöka utrota fattigdom … det bästa skyddet mot social utslagning är 

nämligen ett arbete. …”  (Lis., 2000, s. 10) Punkt 34 tar upp att genom kommissionens 

initiativ kommer rådet att fortsätta sina diskussioner om ”… socialpolitikens framtida 

inriktning …”  för att nå enighet om en social agenda. (Lis., 2000, s. 10) Den sista punkten i 

Lissabonstrategin som jag citerar är punkt 39: ”Europeiska rådet vädjar särskilt till 

företagens kollektiva känsla av socialt ansvar i fråga om bra lösningar för livslångt lärande, 

arbetsorganisation, jämställdhet, social delaktighet och hållbar utveckling. (Lis., 2000, s. 12)     

 

Jag kommer att ta upp tre saker som nämns i ovanstående citerad text, nämligen en 

beskrivning av fattigdomsgränsen och en utveckling av textens ställningstagande att bästa 

skyddet mot social utslagning är ett arbete, samt en kort belysning av EU:s intresse för 

företagens sociala ansvar. Vi börjar med att definiera ordet fattigdomsgränsen. De utav hela 

befolkningen som enligt den svenska strategirapporten 2007 löper risk för fattigdom (d.v.s. 

har en ekvivalerad, disponibel inkomst under 60% av medianinkomsten) år 2003, var i EU 

16%, jämfört med i Sverige 11%, här har Sverige lyckats förhindra fattigdom mer än EU. 

Däremot för kvinnor över 65 år är skillnaderna inte så stora med 20% i EU respektive 18% i 

Sverige, (män 15%, respektive 9%). Det verkar alltså som att vår generella sociala modell 

minskar fattigdom hos kvinnor i arbetsför ålder, men inte hos pensionerade kvinnor. 
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Fattigdomen för kvinnor mellan 16-64 år, var för EU 16% respektive Sverige 10%. Männen 

har genomgående lägre procent fattigdom i alla kategorier. (Källa. EU-SILC, sv. 

strategirapporten 2006-2008, s. 56).  

 

När det i Lissabonstrategin står att det bästa skyddet mot social utslagning är ett arbete, kan 

man se det från två håll vilka också är beroende av vilken välfärdsmodell man tillhör. Geyer 

redovisar i sin bok hur debatten i EU genom de olika fattigdomsbekämpningsprogrammen 

gått fram och tillbaka från tesen; fattigdom och social utslagning beror på låg utbildning och 

arbetslöshet, till fattigdom och social utslagning drabbar främst vissa utsatta grupper och 

beror på många olika faktorer vilka kräver många olika sorters lösningar. När det gäller 

fattigdom hänvisar Geyer till Romfördraget och artiklarna 136 och 137, där det talas om att 

bekämpa social utslagning (Geyer, 2000, s. 204-205). Han beskriver också att kommissionen 

med hjälp av rådet har antagit fyra program för fattigdomsbekämpning, varav det fjärde (från 

1994) fortfarande inte används. Det finns två sätt att se på fattigdomsbekämpning bland 

medlemsstaterna i EU, det ena sättet är att fattigdom går under benämningen social utslagning 

och ska avhjälpas med t.ex. utbildning för att de fattiga ska kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Geyer skriver också att det är den idé som har majoritet för närvarande och 

det är därför som det fjärde och sista programmet inte används. Det andra sättet är att stödja 

sig på bl.a. det andra programmet från 1984 (och även det fjärde), där fattigdomsbekämpning 

mer ses som ett mångfacetterat problem, som behöver många olika lösningar för de olika 

grupper av befolkningen som ofta lever i fattigdom t.ex. ensamförälderfamiljer, hemlösa, 

invandrare, yngre, äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrade, samt den förekommande 

fattigdomen i städerna. Geyer skriver att dessa intressegrupper är unga, svaga och dåligt 

representerade i kommissionen och parlamentet, och att det därför är svårt för dem att driva 

de politiska frågor som är viktiga för dem själva. (Geyer, 2000, s. 157-164) 

 

I Romfördragets artikel 138 vill man samråda med arbetsmarknadens parter, och här i 

Lissabonstrategin vädjar texten under punkt 39 till ”företagens sociala ansvar”, eftersom 

företagen i vissa sammanhang är en del av EU:s beslutsprocess (t.ex. i Ekonomiska och 

sociala kommittén), enligt den underliggande samhällssynen utifrån den konservativa-

korporativa välfärdsmodellen. 
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10.2.3 Sammanfattning och reflektion av Lissabonstrategin år 2000 

De är många ord som vi känner igen ifrån Romfördragets artiklar t.ex. social sammanhållning, 

modernisering av sociala skyddssystem, social trygghet, bekämpa social utslagning, 

socialpolitik, och subsidiaritetsprincipen. Men en ny sak är att man definierar innehållet i vad 

som räknas som sociala problem till; arbetslöshet, social utslagning och fattigdom, samt att 

den linje som man väljer för att bekämpa social utslagning är utbildning och arbete. Vilket i 

praktiken innebär att man vill följa det första fattigdomsprogrammet från år 1975 (samt det 

tredje från år 1989). Dokumentet är skrivet för att ge unionen mål och en handlingsplan för 

fortsatt tillväxt, och det står där om vikten av att modernisera den europeiska sociala 

modellen. Ordet socialpolitik nämns två gånger även här, liksom i Romfördragets text (kan 

bero på översättningen). Generellt tycker jag att dokumenttextens ordval vill framhäva en enig 

union som inte finns, t.ex. genom att använda ord som den europeiska sociala modellen och 

ev. ordet socialpolitik, men dessa ord ger en bild av EU:s syn på saken, utifrån 

organisationens eget perspektiv. Men min handledare har också gjort mig observant på att 

dessa dokumenttexter även är skrivna för länder utanför Europa, och att vi globalt sett har en 

ganska enhetlig europeisk social modell. 

 

Fyra rubriker visar också på vad som fått eget utrymme i texten: ”Sysselsättning, ekonomisk 

reform och social sammanhållning”, ”Att modernisera det sociala skyddet”, ”Att främja social 

delaktighet”, och ”Genomförandet av en ny öppen metod för samordning”. Dessa rubriker ger 

en fingervisning om vad som är det sociala området i Lissabonstrategin år 2000, det befinner 

sig på en nationell eller en unionsnivå, inriktat på medlemsstaternas samarbete och 

utveckling, samt krav på jämförelse dem emellan genom den öppna samordningsmetoden, och 

gäller socialt skydd för unionsmedborgarna. Det sociala område som nämns mer exakt är 

sociala problem vilket definieras som arbetslöshet, social utslagning och fattigdom.  

 

Texten är i övrigt handlingsinriktad och där står det beskrivet hur en förändring ska kunna 

komma tillstånd, vem som ska göra det och under vilken tid eller när det ska göras.     
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10.2.1.1 Nystart för Lissabonstrategin år 2005 

10.2.1.2 Inledning 
 
Detta dokument skrevs efter fem år, alltså i mitten av Lissabonstrategins löp period och är 

tänkt som en uppföljning och en nystart av den ursprungliga strategin. Detta är ett KOM-

dokument (på 11 sidor) vilket betyder att det är utgivet av kommissionen, och utformat som 

ett s.k. meddelande till rådet och parlamentet. Dokumentet heter ”Gemensamma insatser för 

tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram”.  

 
10.2.1.3 Lissabonstrategin år 2005 
 
Dokumentet börjar med rubriken ”Ett budskap om tillförsikt och beslutsamhet” vilket 

signalerar både att kommissionen vill inge förtroende hos läsarna och en känsla av att EU har 

handlingskraft. Jag kommer att återkomma längre ned i texten till att kommissionen vill lugna 

medborgarna och att de tar deras oro över samhällsförändringarna på allvar. Nedan följer citat 

från de första delarna i punkt 1 i texten, som visar vad det är kommissionen vill göra. 

1. I centrum för Lissabonstrategin står ett budskap om tillförsikt och beslutsamhet: De 
problem som Europas samhälle, ekonomi och miljö står inför kan lösas. Om de hanteras 
väl kan de vändas till nya möjligheter för EU att växa och skapa nya jobb. … om inte 
minskningen av arbetskraften kompenseras med produktivitetsökningar kommer den 
potentiella tillväxten att sjunka dramatiskt till ungefär 1% år 2040, vilket bara är hälften 
jämfört med idag. En så kraftigt sänkt ekonomisk prestanda tillsammans med en ökning 
av åldersrelaterade utgifter skulle sätta hård press på den europeiska sociala modellen. 
… Mot bakgrund av allt detta måste viktiga beslut fattas, som kommer att vara avgörande 
för EU:s ekonomiska och sociala framtid. … en nystart för Lissabonstrategin genom att 
koncentrera EU:s ansträngningar på två huvuduppgifter – att skapa en starkare, varaktig 
tillväxt och fler och bättre jobb. … Målet för Lissabonstrategins partnerskap för tillväxt 
och sysselsättning är att modernisera vår ekonomi för att se till att vår unika sociala 
modell bevaras trots allt mer globala marknader, tekniska förändringar, 
miljöpåfrestningar och en åldrande befolkning. Lissabonstrategin ska också ses i ett 
bredare sammanhang, i förhållande till den hållbara utvecklingens krav på att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. … vi kommer att göra vad som behövs … så att alla européer kan dra fördel av 
en …  hög social skyddsnivå … (Lissabonstrategin, 2005, s. 2) 

 

Även i detta dokument väljer kommissionen att framföra idén om att det finns en europeisk 

social modell och de skriver även om vår unika social modell i singularis. Det ligger alltså i 

kommissionens intresse att få det att framstå som att Europa bara har en social modell och att 

den är gemensam för alla medlemsstater, något som motsägs av min litteratur, däribland de i 

uppsatsen tidigare citerade Kleinman och Hantrais, men jag håller som tidigare samtidigt med 

om att utåt sett i ett globalt perspektiv finns det en europeisk social modell. Det sista citatet 



 30 

som jag tar med från den första punkten behandlar vikten av tilltro mellan EU-medborgarna 

och EU:s organisation. 

1. … De problem vårt samhälle står inför idag skapar en känsla av osäkerhet och 
pessimism hos en del av medborgarna. Sociala och ekonomiska framsteg leder ofta till 
betydande förändringar i enskilda människors liv, som för med sig både risker och 
fördelar. Medborgarnas legitima oro måste tas på allvar, och den nya strategins 
fördelar för deras dagliga liv måste förklaras på ett riktigt sätt. … (Lissabonstrategin, 
2005, s. 3) 

 

Dessa rader om att medborgarnas oro måste tas på allvar, är egentligen en text om att 

kommissionen fäster vikt vid att medborgarna har tilltro till EU. Att ha tilltro är också en 

fråga om förtroende och att ha tillit. Något som Rothstein skrivit om i sin bok Sociala fällor 

och tillitens problem (2003), efter att ha fått frågan om hur den ryska skatteförvaltningen 

skulle kunna få in en lika hög procentsats av den debiterade skatten i Ryssland (24%) som i 

Sverige (98,7 %). Detta förde honom in på tankar om varför det är relativt få länder i världen 

som har fullt utbyggda socialförsäkringssystem för alla sina medborgare, och vad det då är för 

skillnad på det tankemässiga planet hos stater som inte klarar av att bygga ett välfärdssystem, 

trots att alla där är medvetna om att de skulle vinna på idén. Han kom då förenklat fram till att 

det måste finnas ett socialt kapital hos landets innevånare (och hos staten), som berodde på att 

de trodde på att alla andra också skulle betala sina skatter, och därmed även själva ville göra 

det och gjorde det. Men den tilltron och viljan hos medborgarna var också beroende av att 

man hade erfarit att de inbetalade skattepengarna gick till allas gemensamma bästa och inte 

till enskilda personer eller släkter genom korruption. Medborgarna måste alltså ha tillit till att 

andra medborgare gör saker för allas gemensamma bästa (utan att få direkt belöning för det), 

och att staten fördelar skattemedlen rättvist och på ett sådant sätt som medborgarna gått med 

på genom att ge sin röst på valdagen.  

Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar 
på att de andra också väljer att samarbeta. Utan denna tillit slår den sociala fällan 
obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en situation där alla får det sämre, trots att alla inser 
att alla skulle tjäna på att välja att samarbeta. (Rothstein, 2003, s. 21-22)  
 

Kommissionen fäster alltså vikt vid att ha medborgarnas tillit, när de ska initiera olika 

förändringar, p.g.a. samhället redan har förändrats i sina förutsättningar d.v.s. för att Europa 

har gått över från en industribaserad ekonomi, till en globaliserad tjänsteekonomi. Därför 

skriver också kommissionen även i denna del av Lissabonstrategin att de kommer att göra vad 

som behövs för att bl.a. tillhandahålla en hög social skyddsnivå för alla européer. Rothstein 

skriver att grundförutsättningarna för ett samhälle där tillit existerar mellan medborgarna och 

mellan staten och medborgarna, är att samhället är byggt på en demokratisk grund med fria 
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val och att det finns bl.a. yttrandefrihet, samt att det finns en särskild sorts universella 

politiska institutioner som kan förvalta ett socialt kapital och är uppbyggda på ett sådant sätt 

(t.ex. med redovisningsskyldighet, opartiskt granskade och offentlighet) att korrumperade 

intressen inte kan ta över institutionerna, samt att det i samhället förs en öppen dialog över hur 

man ska ha det.  

… om aktörer med delvis motstridiga intressen skall kunna utforma universella och 
opartiska regelsystem, måste de ha förtroende för varandra när det gäller uppriktighet i 
diskussionen. Det är meningslöst att ge sig in i en typ av komplicerade förhandlingar och 
diskussioner som skall kunna resultera i ett universellt och opartiskt regelsystem om man 
är övertygad om att motparten är opålitlig. (Rothstein, 2003, s. 291-292) 
 

Kommissionen skriver att fördelarna med den nya strategin måste förklaras för medborgarna, 

men enligt Rothstein krävs det också dialog, en förtroendefull diskussion och en viss typ av 

universella politiska institutioner med bl.a. offentlig insyn. 

 

Vi fortsätter med punkt två där det bl.a. står att man ”säkrar den sociala och geografiska 

sammanhållningen” (Lissabonstrategin, 2005, s. 3) Alltså att de olika medlemsstaterna och 

regionerna inom medlemsstaterna agerar solidariskt med varandra och ser till att alla 

medborgare har en hög social skyddsnivå i alla delar av unionen. Detta är nu det tredje 

dokumentet som nämner orden social och geografisk sammanhållning. Vidare står det under 

punkt tre att gemenskapen särskilt kommer att koncentrera sig på åtta nyckelåtgärder med 

högt mervärde, varav en handlar om det sociala området: ” … - Stöd till insatser för att 

hantera de sociala konsekvenserna av den ekonomiska omstruktureringen. 

(Lissabonstrategin, 2005, s. 4), och texten nämner en separat lista där de exakta åtgärderna på 

olika plan finns upptagna.  

 

Under punkt 3.3 nämns även i detta dokument att vi måste ”modernisera våra sociala 

trygghetssystem” (Lissabonstrategin, 2005, s. 9) för att kunna nå full sysselsättning. Det som 

den tidigare nämnda Sapir, i sin rapport till kommissionen kom fram till var, att det var de 

kontinentala- och mediterrana välfärdsmodellerna som behövde moderniseras, eftersom de 

inte var tillräckligt rättvisa och effektiva. I t.ex. den mediterrana modellen är en större del av 

befolkningen utan arbete och därmed medföljande försäkringsskydd. (Kleinman, 2002, s. 49-

50) Under ovan nämnda punkt hänvisar de också Lissabonstrategins mål och prioriteringar till 

den sociala agendan, (dokumentet heter den socialpolitiska agendan), och de skriver även att 

Lissabonstrategin har initierat en nystart för agendan år 2005. Vi kommer att titta närmare på 
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agendan i nästa resultatdel. I punkt 3.3 står det även om gränsdragningen mellan 

medlemsstaternas nationella politik och EU:s politiska område.  

3.3 … Även om huvudansvaret för politiken för sysselsättning, social trygghet och 
utbildning ligger hos de nationella offentliga myndigheterna kommer gemenskapen att 
komplettera deras ansträngningar. Arbetsmarknadens parter på EU-nivå kommer att 
uppmanas att spela en viktig roll. (Lissabonstrategin, 2005, s. 9) 

 

Kommissionen skriver att de tycker att de nationella offentliga myndigheterna har 

huvudansvaret för bl.a. social trygghet, men gemenskapen vill komplettera deras arbete och 

kommer att uppmana arbetsmarknadens parter på EU-nivå att spela en viktig roll i arbetet. Det 

som står här är EU:s framförande av en idé om vem det är som ska göra vad, och detta sätt att 

tänka är förenligt med den konservativa-korporativa välfärdsmodellens syn på att 

arbetsmarknadens parter d.v.s. att företag, fackföreningar och anställda, har en viktig del i 

beslutsprocessen när det gäller bl.a. det sociala området och som tidigare benämnts 

”företagens sociala ansvar”.  

   
10.2.1.4 Sammanfattning och reflektion av Lissabonstrategin år 2005 
 
Det vi har sett i alla de tre genomgångna dokumenten är att vissa ord återkommer i alla 

texterna. Vi har också sett att EU-dokumenten för ut EU:s budskap om att medlemsstaterna är 

en enhetlig, sammanhållen union och att EU:s organisation kan initiera förändringar som 

medlemsstaterna får ta ställning till och ev. acceptera att genomföra. EU riktar sig också 

direkt till unionsmedborgarna, och vill alltså ha en direktdialog med dessa. Dokumenten är 

alltså skrivna med EU organisationens perspektiv och de för fram sin åsikt, som är grundad på 

grundarländernas konservativa-korporativa välfärdsmodellstänkande. Det som är nytt i detta 

dokument är (förutom miljömålet) att strategin måste förklaras för medborgarna, samt en 

utförligare definiering av vad som är en nationell fråga för medlemsstaterna och vad som är 

en fråga för EU.  

 

De huvudområden inom det sociala området som är nämnda i Lissabonstrategin år 2005, är på 

en unions- eller medlemsstatsnivå, samt betecknar relationerna dem emellan. Den enda 

befolkningsgrupp som finns omnämnd förutom den arbetsföra delen av befolkningen, är den 

grupp i befolkningen som inte arbetar d.v.s. den åldrande befolkningen. Den gruppen står 

omnämnd i texten när det gäller att ”få fler människor att fortsätta arbeta, genom strategier 

för aktivt åldrande, öka antalet levnadsår vid god hälsa och ett program för livslångt 

lärande”. (Lissabonstrategin, 2005, s. 10) De ord som används om det sociala området i 
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Lissabonstrategin år 2005 är: den europeiska modellen, EU:s sociala framtid, den åldrande 

befolkningen, hög social skyddsnivå, den sociala och geografiska sammanhållningen, sociala 

konsekvenser och sociala trygghetssystem. Det sociala området är som vi tidigare sett länkat 

till fri rörlighet på arbetsmarknaden inom unionen, och har genom arbetsmarknaden därför en 

betydelse för EU. Huvudområdena inom det sociala området kan sägas vara EU:s krav på 

medlemsstaterna att samordna och modernisera sina sociala skyddssystem, samt kravet på 

medlemsstaterna att tillhandahålla en hög nivå av socialt skydd för alla EU-medborgare, och 

slutligen skyldigheten för medlemsstaterna att åtgärda sociala problem såsom arbetslöshet, 

utslagning och fattigdom.      

 

10.3 Den socialpolitiska agendan 

10.3.1 Inledning 
 
Den socialpolitiska agendan valde jag för att den bl.a. är en handlingsplan för de av EU 

definierade sociala området och ett viktigt dokument för den europeiska Ekonomiska och 

sociala kommittén som är ett rådgivande organ till EU:s institutioner när det bl.a. gäller 

lagstiftning på det sociala området. KOM-dokumentet är på 11 sidor. Bergström skriver att 

inom ramen för den socialpolitiska agendan kopplas den ekonomiska politiken, 

sysselsättningspolitiken och socialpolitiken samman. Här ingår den europeiska 

sysselsättningsstrategin, bättre arbetsvillkor och standarder, social integration och social 

trygghet, samt jämställdhet. (Bergström, 2005, s. 120) Detta dokument är en halvtidsöversyn 

av den socialpolitiska agendan från år 2000 vilken sträcker sig fram till år 2010, och det står 

att agendan kompletterar och stödjer Lissabonstrategin (den socialpolitiska agendan, 2005, s. 

1). Jag valde bort grön- och vitböckerna inom tillhörande område (vilka nämns i agendan), 

som är mer begränsade och behandlar enskilda områden när det gäller det sociala området. 

Jag kommer inte att här redovisa hela innehållet på det sociala området punkt för punkt, som 

jag mer har gjort med de tre tidigare fördrags- och dokumenttexterna, eftersom mycket 

återkommer här fast kanske lite mer utvecklat. Istället tar jag främst upp agendans första del 

om tillit, och från agendans andra del, lite om varför en punkt om arbetsrätt/miljö och 

företagens sociala ansvar är medtagna i den socialpolitiska agendan, samt vilka sociala 

områden som nämns i agendans åtgärdsprogram. 
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10.3.2 Den socialpolitiska agendan 

Namnet på denna agenda säger att detta är ett socialpolitiskt dokument, men eftersom vi 

tidigare sett att EU inte har motsvarigheten till ett lands socialpolitik, så får väl 

dokumentnamnet mer stå för en önskan från kommissionen att EU skulle ha en egen 

socialpolitik. Ingvar Mattson skriver i antologin Den gränslösa välfärdsstaten att unionen har 

fyra medel till sitt förfogande för att genomföra sin politik på socialpolitikens område: 

Normgivning d.v.s. lagstiftningsinstrument, finansiella bidrag från t.ex. Europeiska 

socialfonden, samordning d.v.s. genom den öppna samordningsmetoden, och en dialog med 

arbetsmarknadens parter den s.k. sociala dialogen. (Mattson, 2003, s. 89-90) Den 

socialpolitiska agendan är ett meddelande från kommissionen och det står skrivet på första 

sidan att meningen med agendan är följande: 

”Agendan har en nyckelroll när det gäller att främja den ekonomiska tillväxtens 
sociala dimension.  … Vad som nu behövs är att förbättra genomförandet av åtgärderna 
i den socialpolitiska agendan med utgångspunkt i beprövade principer. Dessa principer 
bör göra det möjligt att … ta hänsyn till vad det skulle kosta att inte vidta socialpolitiska 
åtgärder.” (den socialpolitiska agendan, 2005, s. 1) 
 

När det gäller den sista meningen i ovanstående citat, skriver Hantrais angående utvecklingen 

av innehållet i den socialpolitiska agendan att ”Social policy was again presented as a 

productive factor, … (Hantrais, 2007, s. 20) En del av meningen med agendan är alltså ökad 

ekonomisk tillväxt, vilket vi sett tidigare i kopplingen mellan socialt skydd – ökad 

arbetskraftsrörlighet – ökad tillväxt. 

 

Lite längre fram står det att agendan bygger på en strategi i två delar. Den ena delen handlar 

om att stärka medborgarnas tillit till EU, och den andra delen beskriver föreslagna 

nyckelåtgärder när det gäller sysselsättning, lika möjligheter och integration. Nedan följer ett 

citat från den första delen av agendan som handlar om tillit: 

1. Att skapa tillit – medel och förutsättningar för att lyckas 
1.1 Syftet med agendan är att modernisera den europeiska sociala modellen, särskilt 
genom att förbättra den kollektiva handlingsförmågan och ge alla nya möjligheter. De 
främsta drivkrafterna bakom förändringen – nämligen den ökade konkurrensen på 
världsmarknaden, den tekniska utvecklingen och den åldrande befolkningen – kommer att 
vara ännu starkare vid årtiondets slut. Fortfarande finns stora utmaningar man måste ta 
tag i, t.ex. den låga sysselsättningen, arbetslöshet, fattigdom, bristande jämlikhet och 
diskriminering. De åtgärder som föreslås i samband med att socialpolitiken 
moderniseras är tänkta att ge medborgarna tillit till att de klarar av att hantera 
förändringarna. (den socialpolitiska agendan, 2005, s. 3-4) 
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Sedan beskrivs det i punkt 1.2 vilka medel EU har för att genomföra den socialpolitiska 

agendan och i den första delens sista punkt 1.3, beskrivs de tre förutsättningarna för att lyckas 

med genomförandet.  

 

1.3 Den socialpolitiska agendan kan bara bli framgångsrik om alla delar av EU:s 
befolkning får vara delaktiga – förändringarna måste förankras i en ny strategi som 
sträcker sig över generationsgränserna. Inte heller kan målen sysselsättning, solidaritet 
och social integration hållas åtskilda från världsekonomin, där EU:s konkurrenskraft och 
attraktionskraft står på spel. I och med att arbetet sker på två fronter måste alla parter 
medverka engagerat och aktivt. (den socialpolitiska agendan, 2005, s. 4) 

 

I det första citatet står det att när medborgarna ser resultatet av åtgärderna, börjar de (indirekt) 

känna tillit till unionens och sitt lands förmåga att hjälpa dem att klara av förändringarna. I det 

andra citatet står det att förutsättningarna för att lyckas kräver att alla delar av EU:s 

befolkning är delaktiga och att alla parter måste medverka engagerat och aktivt. Här pratar 

man om dialog och samverkan som viktiga ingredienser i medborgarnas tillit till staten. Jag 

har i föregående resultatdel citerat Rothstein som hävdar att dialog är en viktig del i 

samverkan, men också opartiska och universella institutioner, men detta kapitel i agendan 

fokuserar inte på EU-institutionernas roll för förekomsten av tillit hos medborgaren. Rothstein 

skriver i ett avsnitt om ”den svåra konsten att sända signaler om förtroende”, att det förutom 

muntlig och skriftlig försäkran om en god vilja att samarbeta, också krävs visad handling att 

så är fallet. Först då inger man förtroende till motparten, sedan krävs det också oftast 

opartiska och universella institutioner för att genomföra själva processen. (Rothstein, 2003, 

279-281) I detta fall finns texten om tillit med tillhörande åtgärdsprogram för det sociala 

området nedskrivet, sedan måste medborgarna kunna se resultat som kommer dem till del och 

hjälper dem att klara förändringarna, medborgarna kan även vända sig direkt till EU med 

frågor, men alla delar av EU:s struktur har t.ex. inte direkt insyn, offentlighet, eller är 

opartiskt granskade. När stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet träffas på de sex 

årliga toppmötena, finns det ingen offentlig insyn. Det enda dokument som ibland utfärdas är 

de s.k. slutsatserna, vilka är offentliga. (Tallberg, 2007, s. 147) Det krävs alltså enligt 

Rothsteins modell fler saker än den nämnda dialogen och samverkan för att få medborgarnas 

tillit, och de universella, offentliga, politiska institutionerna fattas till en del i EU. Detta 

betyder att EU inte har alla pusselbitar på plats för att få medborgarnas tillit. 

 

Den andra delen av den sociala agendan som handlar om vilka åtgärder som ska vidtas 

kommer jag inte att gå igenom så detaljerat, utan jag sammanfattar här vilka sociala områden 
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som åtgärderna riktar sig mot: arbete till ungdomar, globaliseringens sociala dimension, 

investera mer i humankapital genom bättre arbetsmiljö, företagens sociala ansvar, bekämpa 

fattigdom och främja social integration, främja mångfalden och motverka diskriminering mot 

t.ex. kvinnor, romer och funktionshindrade, samt slutligen ”tydliggöra; sociala tjänster i 

allmänhetens intresse”, vilket ungefär innebär områdena offentlig sektor d.v.s. här främst el, 

vatten, uppvärmning, och infrastruktur.  

 

Den enda punkten i den andra delen som jag kommer att citera är den om humankapital, som 

jag tycker behöver förklaras. Att denna punkt finns med i en socialpolitisk agenda kommer 

ifrån den franska och kontinentala definitionen av social policy. Jag själv tycker att den mer 

hör till den fackliga kollektivavtalssfären, men i nästa resultatdel angående den svenska 

strategin kommer vi att titta närmare på vad som ingår i svensk socialpolitik och hur vår egen 

indelning är. Här följer citatet som står under rubriken ”Arbetsmarknadsrelationerna tar ny 

fart”: 

… Kommissionen har därför för avsikt att anta en grönbok om arbetsrättens utveckling. 
… Vidare kommer kommissionen att lägga fram en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 
2007-2012. Förebyggande åtgärder lönar sig: färre arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
leder till högre produktivitet, håller nere kostnaderna, förbättrar kvaliteten i arbetet och 
ger därmed EU:s humankapital ökat värde. … kommissionen kommer också att fortsätta 
arbeta för företagens sociala ansvar. … (den socialpolitiska agendan, 2005, s. 7-8) 

 

Enligt Rothstein finns det tre typer av kapital. I sin bok om tillit behandlar han vikten av att ha 

ett socialt kapital för individer, grupper och samhällen, detta för att det ska vara möjligt att 

undgå att hamna i sociala fällor d.v.s. när ingen samarbetar för det gemensamma bästa. De 

andra två typerna av kapital är fysiskt kapital som t.ex. är verktyg och byggnader, samt 

humankapital som är kunskaper och färdigheter. (Rothstein, 2003, s. 15) Att EU:s texter är 

skrivna utifrån den konservativa-korporativa välfärdsmodellen som grundarländerna av 

unionen har (och då främst Frankrikes definition av orden social och social policy), ser vi här 

genom att den socialpolitiska agendan bestämmer åtgärder för områden som arbetsrätt, 

arbetsmiljö och företagens sociala ansvar. Dessa områden ingår genom den definitionen i EU 

social policy.   

 

10.3.3 Sammanfattning och reflektion av den socialpolitiska agendan 

Dokumentet utgår textmässigt från Lissabonstrategin och utvecklar de ord inom det sociala 

området som nämns där, men i övrigt är den sociala agendan mycket handlingsinriktad, där 

det beskrivs vem som ska göra vad och under vilken tidsperiod. De sociala områden som tas 
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upp i dokumentet, har man en handlingsplan för, men detta är inte ett lands heltäckande 

socialpolitik, vilket medför att det som inte nämns i dokumentet finns det heller inga åtgärder 

för. ”At the start of the 2000s, European social policy is fragmented, and concentrated on a 

few specific issues, particularly those linked with economic integration and with the labour 

market. This state of play reflects the unique nature of the European Union, embodying 

multilevel governance and a continually shifting policy agenda.”  (Kleinman, 2002, s. 132) 

Att agendan skiftar när det gäller EU social policy, vilket Kleinman nämner ovan, ser vi också 

i agendans text där det står att utslagning och fattigdom bekämpades mellan år 2000-2001, för 

att sedan inrikta sig på pensioner mellan år 2002-2005, sedan blev inriktningen vård och 

omsorg under år 2006, för att gå över till europeiska året för lika möjligheter år 2007, och 

slutligen utnämns året 2010 till att återigen fokusera på att bekämpa utslagning och fattigdom. 

(den socialpolitiska agendan, s. 9-10) 

 

I övrigt utvecklas det sociala områdets olika delar djupare i detta dokument, som är mindre 

fokuserat på staternas mellanhavanden och mer på att EU t.ex. genom Europeiska 

socialfonden ESF initierar olika projekt inom medlemsstaterna enligt den uppsatta 

åtgärdslistan. Vi känner från de tidigare dokumenten igen ord som t.ex.; den ekonomiska 

tillväxtens sociala dimension, socialpolitiska åtgärder, modernisering av socialpolitiken och 

den europeiska sociala modellen, målen solidaritet och social integration, samt bristande 

jämlikhet och diskriminering. De sociala huvudområdena som åtgärdsprogrammet riktas mot 

är bekämpning av fattigdom och främja social integration, främja mångfald och att motverka 

diskriminering. Åtgärdsprogrammet vill speciellt stödja; ungdomar, kvinnor, romer, 

funktionshindrade, samt överlag fattiga och utslagna medborgare. 

 

10.4 Sveriges strategirapport för social trygghet och social delaktighet år 

2006-2008 

10.4.1 Inledning 
 
Sveriges strategirapport är ett svar på den öppna samordningsmetoden inom 

Lissabonstrategin, d.v.s. EU:s krav på måluppfyllelse av medlemsstaterna. När stats- och 

regeringscheferna träffas på det årliga vårtoppmötet, redovisar de sin statistik när det gäller 

bl.a. sysselsättningsgrad och fattigdomstal, och det är då meningen att medlemsstaterna ska 

kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. Medlemsstaterna ska också upprätta en 
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handlingsplan för måluppfyllelse och det är här Sveriges strategirapport kommer in. Den 

skrevs av den förra socialdemokratiska regeringen, men har nu uppdaterats av den regerande 

högeralliansen (genom socialdepartementet), vilka kommer att skriva en ny strategirapport när 

den gamla löper ut år 2008. Jag har valt bort den andra av två rapporter som svarar på 

Lissabonstrategin, nämligen ”Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-

2008 (2006/07:23)”, eftersom jag p.g.a. min avgränsning inte behandlar arbetsmarknads-

frågorna inom Lissabonstrategin.  

 

10.4.2 Sveriges Strategirapport 

Dispositionen av denna rapport har fastställts av EU-kommittén för social trygghet. Jag 

kommer enbart att ta med del ett och två, eftersom del tre och fyra är Sveriges nationella 

strategirapport för pensioner, samt hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Den genom gångna 

dokumenttexten blir därmed 35 av 74 sidor. Det jag kommer att fokusera på är vad som 

kännetecknar den svenska modellen, eftersom det är viktigt att känna till huvuddragen i sin 

egen välfärdsmodell, för att veta vilken grundinriktning man själv har när man läser EU:s 

texter. Sedan kommer jag också att ta upp vilka social områden som Sverige har valt att 

fokusera på.  

 

Under punkt 1.1 slås det fast att regeringens inställning är att: 

1.1 Utmaningen inför framtiden är att skapa förutsättningar som gör att människor både 
vill och har möjlighet att arbeta. Arbetslinjen är därför en överordnad princip i 
regeringens ekonomiska politik.”  (Sveriges strategirapport, 2007, s. 6)  
1.2.1 En lång period av arbetslöshet leder till utanförskap och bristande delaktighet i 
samhället. … 1.2.2 Arbete och utbildning är grunden för social delaktighet i samhället.  
(Sveriges strategirapport, 2007, s. 8-9). 
 

Arbetslinjen är något som vi haft sedan 30-talet i Sverige, vilket i praktiken har inneburit att 

befolkningen har varit tvungen att flytta till de arbeten som finns. Här ser vi en likhet med 

EU:s arbetsorienterade texter. Schierup tar upp begreppet under rubriken; Rätten till välfärd 

eller plikten att arbeta? Där diskuterar han nackdelarna med att i EU ha en diskussion där det 

blir allt mindre legitimt att befinna sig utanför lönearbete. Han tar upp begreppet ur aspekten 

integrationspolitik, där människor med invandrarbakgrund kan ha uteslutits från 

arbetsmarknaden p.g.a. rasism och etnisk diskriminering, men då stigmatiseras p.g.a. sin 

arbetslöshet, eller sitt bidragsberoende. (Schierup, 2003, s. 192) Här ser vi också att Sverige 

definierar orsaken till utanförskap, som någonting som inträffar efter en lång period av 
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arbetslöshet, och inte enbart (som en direkt följd av) arbetslöshet som det står i EU-

dokumenten.  

 

Under punkt 1.2 står det vad som kännetecknar just den svenska sociala modellen och vilka 

målen är för strategins tidsperiod. 

1.2 Den svenska sociala modellen kännetecknas av en generell välfärdspolitik och en 
aktiv arbetsmarknadspolitik. Målsättningen för politiken under perioden 2006-2008 
handlar om att skapa fler arbetstillfällen, minska sjukfrånvaron, förbättra 
äldreomsorgen, göra samhället tillgängligt för personer med funktionshinder, bekämpa 
hemlöshet, ökad integration, skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv och att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män. (Sveriges strategirapport, 2007, s. 7)   

 

Rothstein skriver i sin bok Vad bör staten göra? (2006), att det som utmärker den svenska 

(och även den skandinaviska) välfärdspolitiken är att den har en högre grad av generalitet än i 

andra länder. Med generalitet menas att service och ekonomiska förmåner är avsedda att täcka 

i princip hela befolkningen i dess olika livsskeden efter någorlunda enhetliga regler 

(Rothstein, 2006, s. 26). I samma bok tar han även upp de fyra delarna som vår välfärdspolitik 

består av; offentligt producerad service, socialförsäkringssystem, enhetligt bidragssystem och 

behovsprövade insatser. Han skriver också att ”Det har vidare funnits en nära koppling 

mellan arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken.”  (Rothstein, 2006, s. 25) Det 

är kanske inte så stor skillnad trots allt mellan den svenska sociala modellen, och EU 

dokumentens fokusering på arbete och tillväxt som nummer ett och det sociala området som 

nummer två, som jag kanske har trott. 

 

Nästa rubrik heter ”Den generella välfärden är grunden för social trygghet och social 

delaktighet”. Där står det mer om vilka områden som det svenska välfärdssystemet omfattar 

och en utförligare förklaring av den generella välfärdspolitiken. 

1.2.1 Det svenska välfärdssystemet omfattar allmän hälso- och sjukvård och social 
omsorg, socialförsäkringar som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp, 
ålderdom och till barnfamiljer samt ett grundläggande kompletterande skydd i form av 
ekonomiskt bistånd.  
Det svenska välfärdssystemet är generellt och omfattar hela befolkningen. Det 
finansieras via obligatoriska avgifter och skatter. Detta innebär att alla är med och 
betalar till välfärden och att alla får del av den, inte bara de som har störst behov. Ett 
generellt system har stora omfördelande inslag som utjämnar ekonomiska resurser och 
levnadsförhållanden. Det omfördelar dels mellan olika grupper i samhället, dels bidrar 
det till att jämna ut individernas inkomster mellan olika skeden i livet. Den generella 
välfärden rymmer självklart också stöd till de mest utsatta grupperna i samhället. Sådana 
kompletterande stöd måste även fortsättningsvis vara starka. (Sveriges strategirapport, 
2007, s. 7-8) 
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Det är viktigt att känna till sin egen sociala modell, så jag tar här in Åke Elmérs definition av 

svensk socialpolitik från boken Svensk socialpolitik (2000). Enligt honom är det något som 

staten gör, direkt eller indirekt genom t.ex. en kommun, för att enskilda människor ska kunna 

ha drägliga levnadsförhållanden, eller för att lösa och förebygga sociala problem. När det 

gäller vad som räknas in i den svenska socialpolitiken nämner han arbetsmarknads- och 

bostadspolitik, men dessa är samtidigt också näringspolitik. I gränsområdet befinner sig också 

kriminalvården, och socialpolitiska inslag finns även i utbildnings- och kulturpolitiken, men 

han skriver också att meningarna är delade angående ovanstående nämnda politikområden 

(Elmér et al., 2000, s. 11). Han har också ett schema över den svenska socialpolitikens 

huvudformer, vilken är indelad i fyra grupper: Den första gruppen benämns inkomstgaranti, 

vilket innebär arbetsmarknadspolitik med tillhörande service och stöd. Allmän försäkring 

genom staten t.ex. sjukförsäkring och allmän pensionering. Bidrag inom bostads- och 

familjepolitiken, förmåner under värnpliktstjänstgöring och socialbidrag. Den andra gruppen 

benämns miljöförbättringar och service och innehåller huvudgrupperna samhällsplanering 

och miljövård, hälsoskydd, bostadspolitik, familjepolitik, fritidsanordningar och rådgivning. 

Den tredje gruppen benämns vård och där ingår sjukvård, vård inom socialtjänsten och 

kriminalvård. Till sist har vi den fjärde gruppen som benämns skydd och där ingår 

arbetsmiljö, arbetstidsreglering, semester, anställningsskydd och hyresgästskydd. (Elmér, et 

al., 2000, s. 26) När det gäller social trygghet, skriver han att det ofta uttryckts så, att det är 

just det som är socialpolitikens syfte. Och han förklarar begreppet med att varje medborgare 

inom rimliga gränser ska kunna få sina konsumtionsbehov tillfredsställda genom samhällets 

försorg, när hon/han inte kan tillfredsställa dem själv t.ex. p.g.a. för låg inkomst att leva på, 

eller behov av sjukvård. (Elmér, et al., 2000, s. 19)  

 

Jag tar även med Ingalill Montanari (citerad i Mattsson och Jacobsson, 2002) som i antologin 

Sverige i EU beskriver skillnaderna i Europas socialpolitiska modeller. Hon pekar på att 

skillnaderna mellan medlemsstaterna är tämligen små, när det gäller andelen sociala utgifter 

av BNP, så det som skiljer länderna åt är den socialpolitiska modellen. Montanari menar att 

det finns fyra olika grundläggande modeller: Behovsprövning - de sämst ställda får bidrag 

efter en behovsprövning. Allmänt grundskydd – alla medborgare omfattas av ett grundskydd 

som inte är inkomstrelaterat t.ex. i Danmark. Allmänt standardskydd – omfattar alla, men 

ersättningarna är inkomstrelaterade t.ex. Sverige efter 1950-talet. Slutligen kooperativt 

standardskydd – d.v.s. varje yrkesgrupp har separata program och ersättningar som är 
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inkomstrelaterade, det är vanligt på den europeiska kontinenten med s.k. korporativistiska 

principer. (1993, s. 272, /2000) (Mattson & Jacobsson, 2002, s. 216-217) 

 

När det gäller den svenska socialpolitikens möjliggörande i EU-unionen, skriver Johansson 

angående Sveriges nationalstatslogik och EU, att EU är ett integrationsprojekt med en 

överstatlig organisationsbildning och att det får konsekvenser för svenskt politiskt 

beslutsfattande och självbestämmande. Om EU mer eller mindre entydigt betraktas som ett 

mellanstatligt samarbete och som en utrikespolitisk angelägenhet, får detta följder för hur en 

stat förhåller sig till medlemskapet såväl organisatoriskt som politiskt. (Johansson, 2002, s. 9)   

 

Nu när vi på ett kortfattat sätt har definierat den svenska sociala modellen, kan vi gå vidare till 

vilka områden som Sverige har tänkt att sätta sitt fokus på, inom ramen för social trygghet och 

delaktighet. Under punkt 2.1 står det att de fyra prioriterade målsättningarna fram till år 2008 i 

följande ordning är; främja arbete och utbildning för alla, öka integrationen, motverka 

hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden och slutligen, stärka grupper i särskilt 

utsatta situationer. (Sveriges strategirapport, 2007, s. 14) När det gäller särskilt utsatta grupper 

i samhället nämns under punkt 2.1.5; barn i utsatta situationer, våldsutsatta kvinnor och barn 

som bevittnar våld, samt kvinnor och män med missbruksproblem. (Sveriges strategirapport, 

2007, s. 17-19) 

 

Nedan ser vi Sveriges syn på vad som är orsakerna till social utestängning: 

2.1.1 Social utestängning. … Social utestängning innebär att människor eller grupper 

utesluts från eller hindras tillträde till samhällets olika delar. … Det finns många orsaker 

till att människor hamnar i utanförskap. Fysiska och psykiska funktionshinder, etnicitet, 

fattigdom och svåra uppväxtförhållanden som i värsta fall kan leda till missbruk och 

kriminalitet är exempel på faktorer som kan påverka risken att hamna i utanförskap. 

(Sveriges strategirapport, 2007, s. 15)   

 

Det är alltså inte enbart arbetslöshet som leder till social utestängning och utanförskap, 

Sverige åberopar långvarig arbetslöshet (Sveriges strategirapport, 2007, s. 8) och många olika 

orsaker som en möjlig inkörsport till social utestängning.  
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10.4.3 Sammanfattning och reflektion av Sveriges strategirapport 

Detta dokument är både en handlingsplan och en redovisning av vad Sverige gör angående de 

fyra prioriterade målsättningarna; främja arbete och utbildning för alla, öka integrationen, 

motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, och stärka grupper i särskilt 

utsatta situationer. I texten beskriver också Sverige sin svenska sociala modell, som tillhör 

den skandinaviska eller enl. Kleinman den socialdemokratiska välfärdsmodellen och han 

säger att Sverige befinner sig närmast den modellen av de skandinaviska länderna. (Kleinman, 

2002, s. 44) Han talar om fyra pelare inom det svenska sättet att bygga upp en välfärdsmodell:  

A) a tradition of broad popular social entitlements – coming from the force of an 
independent peasantry – instead of segmented corporatist rights or charity concern with 
poverty, B) a sharp segmentation between high personal and low corporate taxation, C) 
cautious and competent state management and D) employer-union co-operation. (Pfaller 
et al., 1990, p. 269)  (Kleinman, 2002, s. 44-45) 

 

Den svenska strategin innehåller också en mer detaljerad åtgärdsplan inom de fyra 

prioriterade målsättningarna, vilken jag inte går igenom i detalj. Vi har ändå fått reda på att de 

sociala områden som regeringen tar upp är; arbete/utbildning, integration, hemlöshet och 

utsatta grupper såsom; utsatta barn, misshandlade kvinnor, och barn som bevittnar våld, samt 

missbrukare. Jag tycker att texten för fram Sveriges syn på det sociala området, men blev 

ändå förvånad över att vi betonade arbete så starkt. Texten visar också en skillnad gentemot 

EU:s dokument, när det gäller definieringen av orsakerna till t.ex. social utestängning, 

utanförskap och fattigdom. Vilket antagligen har att göra med olika grundsyn p.g.a. olika 

välfärdsmodeller, den socialdemokratiska visavi den konservativa-korporativa modellen. 

 

11. Slutsatser 

11.1 Huvudområdena inom EU:s sociala område i EU-dokumenten 

Huvudområdena är både lika och olika i de fyra EU-dokumenten. De är lika eftersom samma 

ord inom det sociala området återkommer i alla texterna, men också olika i och med att 

texterna behandlar olika nivåer av det sociala området inom unionen. I Romfördraget är det 

sociala området på en nivå som beskriver EU:s eget sociala område, samt mellan EU och 

medlemsstaterna, och fördragsartiklarna reglerar även mellanhavandena mellan medlems-

staterna på det sociala området. Här slås det fast att EU-medborgarna ska ha en hög social 

skyddsnivå och att det är subsidiaritetsprincipen som ska gälla, samt att medlemsstaterna 
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måste uppvisa social solidaritet gentemot varandra för att alla ska få tillgång till en ökad 

tillväxt. Det sociala området i Romfördraget kan sägas vara att kommissionen främjar 

samarbetet och underlättar samordningen mellan medlemsstaterna, så att de kan ge EU-

medborgarna en hög nivå av socialt skydd och bekämpa social utslagning. 

 

I Lissabonstrategin år 2000 ser vi samma ord på det sociala området, men dokumentet 

innehåller den öppna samordningsmetoden som i praktiken innebär att medlemsstaterna 

kommer att jämföras årligen, när det gäller sina framsteg inom sysselsättning, den 

ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen. Dokumenttexten rör sig på nivån 

mellan medlemsstaterna. Vikten av att bekämpa social utslagning är något som står med i alla 

EU-dokumenten, men här definieras också ordet sociala problem för första gången närmare 

d.v.s. som; arbetslöshet, social utslagning och fattigdom. 

 

I Lissabonstrategin år 2005 ser vi även här samma ord som i de tidigare dokumenten om 

social sammanhållning, solidaritet och modernisering av medlemsstaternas sociala skydd för 

EU-medborgarna, men här står det vilka frågor som är nationella och vilka som EU har 

mandat att påverka och besluta om. Det sociala området i dokumentet är starkt kopplat till 

kravet på ökad tillväxt i unionen, ekonomin och arbetsmarknaden, därav intresset för att 

bekämpa social utslagning. Detta dokument skiljer sig från de två tidigare genom att i en del 

av dokumentet intressera sig för hur medborgarna uppfattar EU. 

 

Slutligen har vi den sociala dialogen där det sociala området beskrivs mer detaljerat, inte på 

unions eller medlemsstatsnivå, utan på praktisk genomförande och finansieringsnivå utifrån 

nedskrivna åtgärder. Det sociala området ligger alltså här på åtgärdsnivå i form av olika 

projekt i medlemsstaterna, utifrån ekonomisk finansiering från bl.a. den Europeiska 

socialfonden och Regionfonderna. Här står också vilka sociala områden som åtgärderna ska 

rikta sig mot (t.ex. arbete till ungdomar och motverka diskriminering), samt vilka grupper i 

befolkningen som man speciellt har tänkt att stödja (t.ex. kvinnor, romer och 

funktionshindrade), samt vilket socialt område (lika möjligheter) som är prioriterat under den 

tidsperiod som dokumentet gäller. 

 

Sammanfattningsvis är det sociala området oftast beskrivet i övergripande ordalag och på en 

övergripande nivå, och samma ord förekommer i alla EU-texterna t.ex. hög nivå av socialt 

skydd, social sammanhållning och solidaritet, modernisering av medlemsstaternas sociala 
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trygghetssystem, bekämpning av social utslagning. Det är främst den sociala agendan som 

mer ingående specificerar det sociala området som EU ska arbeta med, och detta ned till nivån 

för vilken medborgargrupp som är aktuell för att få ekonomiskt projektstöd, så att de kan 

klara den pågående omstruktureringen i det europeiska samhället. Det är också tydligt att EU i 

dokumenttexterna för ut sin åsikt om vad som är det sociala området och vem som ska göra 

vad inom unionen, samt att EU för ut bilden av en enig union med en enda europeisk social 

modell. Texterna förmedlar alltså EU-organisationens bild av det sociala området i EU.   

11.2 Det sociala området i Sveriges strategirapport 

I Sveriges strategirapport beskriver regeringen sin syn på vilka delar av det sociala området 

som Sverige arbetar med. Mallen för rapporten har skrivits av EU och vi har fått vissa mål att 

fokusera på, men Sverige för ändå fram sin syn på vår fördelningspolitik och redovisar sin 

generella sociala modell. Modellen är en utgångspunkt för vilka områden som vi har valt 

(eller fått oss tillvalda) att ta upp, och hur vi tänker åtgärda problemen, samt hur vi ser på 

orsaker och sammanhang när det gäller dessa sociala problemområden. De sociala områdena 

är här klart specificerade under egna rubriker och tar bl.a. upp områdena arbete/utbildning, 

integration och hemlöshet. Det står också vilka som i strategin räknas till utsatta grupper 

nämligen utsatta barn, misshandlade kvinnor, och barn som bevittnar våld, samt missbrukare. 

Arbetslinjen betonas starkt som en grund i Sveriges socialpolitik och där finns den stora 

likheten med EU-dokumentens texter. Men skillnaden syns när det gäller social utslagning där 

vi nämner flera andra och djupare, underliggande orsaker till utslagning och utanförskap, än 

enbart för låg utbildning eller arbetslöshet. 

11.3 Den underliggande välfärdsmodellstypen i EU-dokumenten 

En förståelse för den underliggande välfärdsmodellstypen i EU-dokumenten har varit 

avgörande för att förstå dokumenttexterna och vad de innebär i praktiken. Kleinman och 

andra författare visar på att det är den konservativa-korporativa välfärdsmodellen hos de sex 

grundarländerna av EKSG-unionen 1952, som satt tonen när Romfördraget skrevs 1957 och 

som fortfarande är synlig i efterföljande fördragstexter och dokumenttexter. Det är också den 

modellens subsidiaritetsprincip som avgränsar vem som ska göra vad och på vilken nivå, när 

det gäller det sociala området. Även när det gäller definieringen och innehållet av ord som 

social, social policy och social exclusion (social utslagning), visar Kleinman på att det är 

Frankrikes definition som avses i EU:s texter. För oss som läser texterna med en 

kunskapsgrund från den socialdemokratiska/skandinaviska välfärdsmodellen, behövs en 
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förklaring av ord och tankegångar som hör till den konservativa-korporativa välfärdsmodellen 

(eller den kontinentala modellen, och det franska tankesystemet), för att vi ska kunna förstå 

texterna rätt. Det har alltså behövts både ett klargörande av grundarländernas välfärdsmodell 

och den svenska socialpolitiken och vår välfärdsmodell, för att kunna se och rätt förstå vad 

det sociala området inom EU handlar om. 

11.4 Förslag till fortsatt forskning 

Till sist kan jag som förslag på fortsatt forskning föreslå en granskning av de senast utgivna 

grön- och vitböckerna inom det sociala området, eftersom dessa inte verkar vara så 

undersökta. Förenklat sett är en grönbok ett debattunderlag från kommissionen och en vitbok 

ett förslag på gemenskapsåtgärder. Några förslag är t.ex. grönboken: Främjande av en 

europeisk ram för företagens sociala ansvar, KOM (2004) 374, eller vitboken: Om tjänster i 

allmänhetens intresse, KOM (2004) 374. Förutom dessa s.k. böcker innehåller EU-

dokumenten många olika förslag på sociala områden som kan studeras närmare, och fördelen 

med EU:s organisation är ju att det hela tiden kommer nya saker att undersöka. 
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