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EG-arbetsrättens personkrets  
– exemplet anställda i hushåll

Catharina CallEman

1 Inledning
EG-rätten sägs ofta vara individinriktad till skillnad från traditionell svensk 
arbetsrätt, som anses vara mer kollektiv till sin karaktär.1 När rättigheter är 
individualiserade, blir personkretsen i fråga om rättsreglernas tillämpnings-
område särskilt avgörande. Denna artikel handlar om mötet mellan EG-rätt-
ten och svensk rätt i fråga om en kategori arbetstagare, som i stort sett saknar 
fackliga organisationer och därför är hänvisad till individuella rättigheter, 
nämligen anställda i arbetsgivarens hushåll. I och med att fackliga organisa-
tioner saknas för denna typ av anställningar, blir den ”svenska modellen” 
med centrala bestämmelser om anställningsavtalet i kollektivavtal, semidis-
positiva regler och inflytande för de fackliga organisationerna i en rad sam-
manhang, inte aktuell.

Med anställning i hushåll avses i artikeln sådana anställningar, som omfat-
tas av Lagen (1970 : 943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Det är fråga om 
”allt arbete som utförs i och för det privata hushållet och som behövs för 
dettas normala behöriga skötsel”.2 De yrkesgrupper som främst omfattas av 
Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete är hushållerskor, barnflickor, per-
sonliga assistenter och andra kategorier vårdare, som har anställts direkt av 
brukaren samt personer anställda som au pair. Det kan alltså vara fråga om 
såväl rent privaträttsliga anställningsförhållanden som arbete som utförs 
inom ramen för Lagen (1993 : 387) om stöd och service till vissa funktions-

1 Se Edström 2006. Bruun & Malmberg 2005, s.  25, menar att det är i första hand inom den 
individuella arbetsrätten som genomförandet av de arbetsrättsliga direktiven har skett.
2 Enligt förarbetena avses med arbete i arbetsgivarens hushåll varje arbete som enligt all-
mänt språkbruk inbegrips i det, såsom matlagning, servering, diskning, bakning, konserve-
ring, städning, eldning, tvätt, strykning, sömnad och barnskötsel. Också tillsyn och vård av 
barn, sjuka och gamla som tillhör hushållet, hänförs till hushållsarbete (prop. 1970 : 150, 
s.  44). 
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hindrade, LSS, men det är en förutsättning att arbetsgivaren är en fysisk 
person och att arbetsuppgifterna utförs i arbetsgivarens eget hem.3

Sådana anställningar som nu nämnts är undantagna från Lagen (1982 : 80) 
om anställningsskydd och Arbetstidslagen (1982 : 673) samt från Arbets-
miljölagen (1977 : 1160) i den mån som arbetstagaren är över 18 år. Istället 
gäller Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Ett av särdragen för denna 
lag är att den saknar krav på saklig grund vid uppsägning. Lagen har också 
anpassats till det faktum att inga fackliga organisationer finns på området och 
har gjorts tvingande i några avseenden där annan svensk arbetsrättslig lag-
stiftning är semidispositiv, dvs. kan ersättas med avvikande regler i kollektiv-
avtal. Exempel är de centrala bestämmelserna om arbetstid och uppsägnings-
tid. Bestämmelserna för arbete i hushåll kan, genom att de är tvingande och 
ger rättigheter till individer, förefalla väl ägnade att anpassas till EG-rätten.

Det svenska arbetstagarbegreppet utesluter inte arbete i enskilda hushåll 
och frågan om arbetsrätten skall tillämpas på ett visst avtal om arbete i hus-
håll är därför liksom i fråga om andra arbetsavtal beroende på omständig-
heterna i det enskilda fallet. För att en person arbetsrättsligt skall betraktas 
som arbetstagare, krävs grovt uttryckt att arbetstagaren är ekonomiskt bero-
ende av arbetsgivaren i fråga och att arbetsgivaren leder och kontrollerar 
arbetet.4 I andra europeiska länder omfattas anställningar i arbetsgivarens 
hushåll inte nödvändigtvis av arbetstagarbegreppet.5 Au pairer betraktas inte 
som arbetstagare i Europarådets överenskommelse om au pair.6

3 Personliga assistenter är vanligen anställda av kommunen eller privata anordnare av assis-
tans och omfattas då av kollektivavtal, men också anställningar direkt i brukarens hushåll 
förekommer.
4 Det husliga arbetets förhållande till arbetstagarbegreppet diskuterades i förarbetena till 
1944 års Hembiträdeslag (SOU 1939 : 15, s.  155), men ämnet har inte berörts i senare tiders 
svenska lagstiftning om husligt arbete. Frågan behandlas i några domar i Hovrätten för västra 
Sverige, nämligen målen nr 3148-03, 3257-03 och 3259-02, 2004-02-06.
5 Jag har inte kunnat finna någon redogörelse för huruvida arbetstagarbegreppet i olika euro-
peiska länder omfattar husligt arbete. Däremot finns det en sammanställning över rapporter 
till ILO från medlemsländerna om hur deras lagstiftning förhåller sig till rekommendatio-
nen nr 166 1982 respektive konventionen nr 158 1982 om uppsägning av anställningsavtal 
(Protection against unjustified dismissal, 1995). Länder som utesluter anställda i hushåll från 
uppsägningsskydd är enligt sammanställningen Korea, Portugal, Singapore, Swaziland, Sve-
rige och Venezuela. I Frankrike däremot har kassationsdomstolen enligt rapporten fastställt 
att den arbetsrättsliga regleringen av uppsägning ska omfatta anställda i hushåll (s.  27 f.). Utan 
information om innehållet i arbetstagarbegreppet och i arbetsrätten i övrigt är dessa upplys-
ningar givetvis av begränsat värde. 
6 I Europarådets överenskommelse nr 68 om Placering som au pair, betraktas au pair-arbete 
som en egen form som har drag av både studier och anställning.
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Regleringen av arbete i privata hushåll är intressant av flera skäl. Ett skäl 
är att det har ökat i omfattning i Sverige. Tidigare har en kraftigt utbyggd 
offentlig sektor, barnomsorg och föräldraledighet i Sverige gjort att behovet 
av arbetskraft i privata hem har varit litet. Sverige har på så sätt skilt sig från 
de flesta övriga länder i Europa.7 Under de senaste decennierna har emeller-
tid förhållandena förändrats. Ökade prestationskrav i arbetslivet och ökade 
löneskillnader liksom nedskärningar inom hemtjänsten och av institutions-
vården har betydelse. Behovet av tjänster i hemmet förefaller under dessa 
omständigheter att vara stort och diskussioner förs till exempel om skatte-
subventioner av hushållsnära tjänster.

Arbete i hushåll har också en internationell aspekt. Tillgången på arbets-
kraft från länder med betydligt lägre löner än Sverige har ökat genom utvidg-
ningen av EU. Samtidigt underlättar internetbaserade arbetsförmedlingar, 
till exempel au-pair-agenturer, internationella anställningsavtal om hushålls-
tjänster. Detta betyder att den fria rörligheten för arbetskraft inom EU prak-
tiseras på området.8

Syftet med denna uppsats är att diskutera EG-arbetsrättens påverkan 
på den svenska regleringen av arbete i arbetsgivarens hushåll. I uppsatsen 
undersöks den lagstiftning om individuella rättigheter, som införts i Sverige 
för att implementera vissa viktiga EG-arbetsrättsliga direktiv. Frågorna gäller 
hur personkretsen har bestämts i direktiven i de avseenden som kan vara av 
betydelse för arbete i arbetsgivarens hushåll och hur direktiven har tolkats 
vid implementeringen i svensk rätt. Avslutningsvis diskuteras effekterna av 
implementeringen för den svenska regleringen av arbete i hushåll och där-
med för de husligt anställdas ställning.

Den omfattande EG-rättsliga regleringen mot diskriminering utelämnas 
ur framställningen.9 Diskrimineringslagstiftningen är avsedd att gälla i alla 
arbetsgivar/arbetstagarförhållanden och personkretsen har berörts mycket 

7 Nyberg 1999.
8 En förutsättning för att en person skall få tillgodogöra sig den fria rörligheten som arbets-
tagare är att hon utför arbete åt någon annan, att hon är under dennes arbetsledning och 
arbetet sker mot vederlag. Enligt EG-domstolens praxis kan en person räknas som arbets-
tagare oavsett om anställningen är en deltidsanställning eller en tidsbegränsad anställning eller 
inte ger tillräcklig försörjning. (Målen 59/85 Reed, Mål 139/85 Kempf och Mål 53/81 Levin, 
Mål 66/85 Lawrie-Blum, punkterna 16 och 17 och Mål C-85/96 Martinez Sala, punkt 32.)
9 Artikel 141 EG och Likalönsdirektivet (75/117/EEG), Likabehandlingsdirektivet 
(76/207/EEG med ändring 2002/73/EG), Deltidsdirektivet (97/81/EG), Visstidsdirektivet 
(99/70/EG), Direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43/EG) och det allmänna Lika-
behandlingsdirektivet (2000/78/EG).
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lite i de svenska förarbetena. Det kan diskuteras vilken betydelse den lagstift-
ningen skulle ha vid en rättslig prövning av en tvist om anställningar i hushåll. 
Dels har diskrimineringslagstiftningen allmänt ett snävt tillämpningsområde, 
dels har lagstiftaren valt att inte inskränka den fria uppsägningsrätten i arbete 
i hushåll. Det kan därför ifrågasättas om diskrimineringslagstiftningen över-
huvudtaget är avsedd att gälla i anställningar i hushåll. Frågan har emellertid 
inte behandlats i vare sig förarbeten eller rättspraxis.

2  EG-direktivens tillämplighet och påverkan  
på svensk rätt

De viktigaste arbetsrättsliga direktiv som ger rättigheter till individuella ar-
betstagare och som har implementerats genom lagstiftning i Sverige är : 10

Överlåtelsedirektivet (77/187/EEG) med ändring (98/50/EG),
Lönegarantidirektivet (80/987/EEG) med ändring (2002/74/EG),
Direktivet om information om anställningsvillkor (91/533/EEG),
Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG)
Föräldraledighetsdirektivet (96/34/EG) och
Utstationeringsdirektivet (96/71/EG)

Bestämmelser om direktivens tillämplighet kan finnas i ramavtal och ram-
direktiv, som föregått själva direktiven, i ingressen till direktivet i fråga eller i 
uttryckliga bestämmelser om tillämplighet (räckvidd) eller definitioner i 
själva direktivet. Definitionerna kan gälla arbetsgivaren, arbetstagaren, verk-
samheten eller mottagaren av tjänsten i fråga. Tillämpningsområdet kan 
också avgöras av särskilda bestämmelser om undantag för vissa typer av an-
ställningsförhållanden etc.

Direktiven behandlas i den ordning som de ursprungliga bestämmelserna 
på området har antagits inom EU.

10 Jag utgår från en förteckning i Bruun & Malmberg 2005, s.  20, över viktigare EU-direktiv 
som genomförts i Sverige och Finland. I förteckningen ingår inte regleringen av fri rörlighet 
och arbetsmiljö. Den EG-rättsliga arbetsmiljöregleringen har haft den konsekvensen för hus-
ligt arbete att reglerna om minderårigas arbete har förändrats. Anpassningen till Direktivet 
(94/33/EG) om skydd av minderåriga i arbetslivet innebar att Arbetsmiljölagen gjordes till-
lämplig på arbete som utfördes i hushåll av arbetstagare under 18 år (SFS 1995 : 1240). 
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2.1 Överlåtelsedirektivet

Överlåtelsedirektivet (2001/23/EG)11 har som syfte att ge skydd åt arbets-
tagare i ett överlåtet företag eller en överlåten verksamhet genom att öka 
möjligheten för dem att behålla sina anställningar med åtminstone tillfälligt 
oförändrade anställningsvillkor.

Direktivets personkrets definieras i artikel 2.12 Av artikel 2.1 a/ och b/ 
framgår att direktivet skall tillämpas på arbetsgivare, både överlåtare och för-
värvare, vare sig dessa är fysiska eller juridiska personer. Av artikel 2.1 d/ 
framgår att som arbetstagare skall räknas varje person som åtnjuter skydd 
som arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen om anställningsförhål-
landet.13 Detta innebär att parterna i ett avtal om arbete i hushåll omfattas, 
under förutsättning att landets arbetstagarbegrepp omfattar husligt arbete. I 
artikel 4.1 2 st. finns emellertid också en särskild tillämpningsregel. Med-
lemsstaterna får föreskriva att förbudet mot uppsägning i samband med en 
överlåtelse inte skall gälla för sådana kategorier av arbetstagare, som inte 
omfattas av medlemsstaternas lagar eller praxis i fråga om uppsägnings-
skydd.

Också föremålet för överlåtelsen är av intresse. Med begreppet överlåtelse 
skall enligt artikel 1.1 b/ förstås en överlåtelse av en ekonomisk enhet, dvs. 
”en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk 
verksamhet.” Begreppet ekonomisk verksamhet har i och för sig getts en vid 
innebörd av EG-domstolen,14 men endast en verksamhet som består i att 
erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad och mot en viss ersättning 

11 Direktivet 77/187/EEG ändrades genom Direktivet 98/50/EG och ersattes senare av 
Direktivet 2001/23/EG. Diskussionerna om tillämpningsområdet för de svenska reglerna för-
des utifrån Direktivet 98/50/EG.
12 Bestämmelserna i artikel 2.1 d/ och 2.2 med definitioner av arbetstagare respektive anställ-
ningsförhållanden, infördes genom 1998 års ändringsdirektiv, 98/50/EG.
13 Det framhålls särskilt i artikel 2.2 att direktivet inte skall påverka nationell lagstiftning när 
det gäller definitionen av anställningsavtal eller anställningsförhållanden. Medlemsstaterna 
får emellertid inte utesluta anställningsavtal eller anställningsförhållanden enbart på grund av 
antalet arbetstimmar eller enbart därför att avtalet är tidsbegränsat eller tillfälligt i vissa speci-
ficerade meningar. 
14 Det har bland annat inbegripit utövande av professionell idrottsverksamhet och avlönat 
arbete och affärsverksamhet i religiöst samfund (Mulder 2004, s.  205, med hänvisningar till 
rättspraxis i EG-domstolen).
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anses som ekonomisk.15 Detta innebär att överlåtelse av ett hushåll inte om-
fattas, eftersom arbete i hushåll inte innebär att varor eller tjänster erbjuds på 
en marknad.

Vid implementeringen i svensk rätt av överlåtelsedirektivet aktualiserades 
arbete i hushåll i och med att reglerna placerades i anställningsskyddslagen. 
Reglerna om uppsägningsförbud och automatisk övergång av anställnings-
avtalen infördes i LAS 6  b  §16 och det slogs fast att reglerna skulle gälla alla 
arbetstagare som omfattades av Anställningsskyddslagen.17 Därmed skulle 
bestämmelserna inte komma att tillämpas på de arbetstagare som inte föll in 
under den lagen, dvs. bland annat anställda i arbetsgivarens hushåll. Den 
begränsning som kunde ligga i detta ansågs förenlig med direktivets artikel 
4.1 2 st.18 Denna regel tillåter som redan nämnts undantag för kategorier 
som länderna redan tidigare undantagit från anställningsskydd.

Det konstaterades i förarbetena till implementeringen i svensk rätt av 
Överlåtelsedirektivet att begreppet övergång redan fanns i vissa lagar, nämli-
gen i Semesterlagen 31  §, Studieledighetslagen 3  § 3 st., 5  § 3 st. och 6  § 3 st. 
samt Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete 12  § 3 st.19 Av dessa gav regeln 
för husligt arbete arbetstagaren rätt att tillgodoräkna sig sammanlagd anställ-
ningstid hos olika arbetsgivare vid beräkning av uppsägningstiden. Detta 
skulle gälla vid en rent formell växling av arbetsgivare, då den anställda över-
gick från en medlem av en familj till en annan, om arbetet kunde anses 
utfört i samma hushåll.20 Regeringen ansåg att en samordning av övergångs-
begreppen i de olika lagarna borde ske, men att övergångsbegreppet i lagstift-
ningen om husligt arbete inte behövde ändras.21

15 Något ekonomiskt vinstsyfte med verksamheten krävs däremot inte (Mulder 2004, 
s.  205 f. med hänvisning till rättspraxis i EG-domstolen).
16 SFS 1994 : 1685.
17 Prop. 1994/95 : 102, s.  41. Anställningsskyddslagen omfattar alla arbetstagare utom an-
ställda i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som har en företagsledande ställning, arbetstagare 
som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare som är anställda med särskilt anställnings-
stöd eller i skyddat arbete (Lagen om anställningsskydd 1  §).
18 Prop. 1994/95 : 102, s.  41. Även en hänvisning till Danmols Inventar-målet och Mål 
237/84 Kommissionen mot Belgien gjordes.
19 Prop. 1994/95 : 102, s.  39 och 65.
20 En hänvisning gjordes här till prop.   1974 : 88, s.  190 f. 
21 Prop. 1994/95 : 102, s.  65 f. Skälet till detta var förmodligen helt enkelt att det i hushåll 
inte finns någon motsvarighet till de begrepp som infördes i de övriga lagrummen, nämligen 
”ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet”.
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2.2 Lönegarantidirektivet

Direktivet 80/987/EEG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insol-
vens (Lönegarantidirektivet) syftar enligt ingressen till att garantera arbets-
tagarna ett minimiskydd vid arbetsgivarens insolvens och att minska skillna-
derna mellan länderna beträffande skyddet. Direktivet ger medlemsstaterna 
skyldighet att vidta åtgärder för att garantera betalningar av arbetstagarnas 
utestående fordringar. En ändring (2002/74/EG) av Lönegarantidirektivet 
innebar att vissa gränsöverskridande situationer reglerades. När ett företag 
som var verksamt på minst två medlemsstaters territorium var insolvent, 
skulle institutionen i den medlemsstat där arbetstagarna normalt utförde sitt 
arbete, vara behörig institution för betalningen av utestående fordringar till 
arbetstagaren (artikel 8 a).

Lönegarantidirektivet personkrets framgår av artiklarna 1 och 2.22 Enligt 
artikel 2.2 påverkar direktivet inte den nationella rättens definitioner av ar-
betsgivare och arbetstagare, men vissa kategorier av arbetstagare får inte ute-
slutas. Medlemsstaterna får inte utesluta deltidsanställda, visstidsanställda eller 
arbetstagare med tillfälliga anställningsförhållanden.23 Inte heller får de en-
ligt artikel 2.3 göra arbetstagarnas rätt enligt direktivet beroende av en minsta 
kvalifikationsperiod. Däremot får de enligt artikel 1.3 fortsätta att utesluta

a) arbetstagare i hushåll som är anställda av en fysisk person och
b) fiskare som avlönas separat

om en sådan bestämmelse redan finns i en medlemsstats nationella lagstift-
ning.

Implementeringen av Lönegarantidirektivet i svensk rätt innebar att när-
ståendes löneskydd anpassades till direktivet och stärktes.24 Den innebar 

22 Enligt ingressen till ändringarna 2002/74/EG av Lönegarantidirektivet krävde rättsutveck-
lingen i fråga om insolvens och utvecklingen av den inre marknaden sedan direktivets till-
komst en anpassning av vissa bestämmelser. Av rättssäkerhetsskäl och för ökad insyn ansågs 
det dessutom krävas preciseringar av tillämpningsområdet för direktivet och av vissa definitio-
ner i detta. De möjligheter som medlemsstaterna hade att utesluta vissa kategorier hade därför 
flyttats från en bilaga till artikeldelen.
23 Detta gäller deltidsanställda i den mening som avses i Direktiv 97/81/EG, visstidsanställda 
i den mening som avses i Direktiv 1999/70/EG och arbetstagare med ett tillfälligt anställ-
ningsförhållande i den mening som avses i artikel 1.2 i Direktiv 91/383/EEG, dvs. uthyrd 
arbetskraft. 
24 Ändringar gjordes i Förmånsrättslagen (1970 : 979) genom SFS 2003 : 535. För att löne-
fordran skall uteslutas från förmånsrätt krävs det efter ändringarna enligt 12  § sista stycket att 
arbetstagaren själv eller tillsammans med nära anförvanter äger en väsentlig andel i företaget 
och har ett betydande inflytande över dess verksamhet. Se även NJA 2002 s.  75.
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också att den s.k. karensregeln i Lönegarantilagen 9 a  §, som tillkommit för 
att motverka missbruk av lönegarantin först ändrades och sedan upphäv-
des.25 Bestämmelser har också införts om att statlig lönegaranti skall lämnas 
då en arbetsgivare i ett annat land inom EES-området är föremål för ett 
sådant insolvensförfarande som avses i Lönegarantidirektivet och har arbets-
tagare som utför sitt arbete främst i Sverige. Samma bestämmelser i Löne-
garantilagen skall tillämpas då som när det rör sig om en konkurs i Sverige 
(Lönegarantilagen 1  § 3 p.  och 2 a  § 2 st.).26

Det blev inte aktuellt att i de svenska förarbetena kommentera direktivets 
särskilda bestämmelser om arbetstagare i hushåll och fiskare, eftersom det i 
den svenska lagstiftningen om lönegaranti inte fanns några undantag för de 
grupperna. De implementerade lönegarantireglerna gäller därmed för anställ-
ningar i arbetsgivarens hushåll.

2.3 Upplysningsdirektivet

Rådets direktiv (91/533/EEG) om arbetsgivarens skyldighet att skriftligen 
upplysa arbetstagarna om villkoren för anställningsavtalet eller anställnings-
förhållandet (Upplysningsdirektivet) ger arbetsgivaren en skyldighet att se-
nast två månader efter det att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen infor-
mera arbetstagaren om huvudpunkterna i anställningsavtalet.27

Direktivets normer är avsedda att ha flera effekter. Den primära är att 
arbetstagaren skall ges kunskap om alla viktigare anställningsvillkor. Tillgång 
till information betraktas som något i sig värdefullt.28 En sekundär men cen-
tral effekt är att reglerna skall främja den faktiska tillämpningen av gällande 
anställningsvillkor. Detta kan ske bland annat genom att arbetstagaren an-
vänder informationen i bevissyfte. Direktivets regler anses dessutom fylla en 
rättsekonomisk funktion genom att rättsliga tvister om avtalets innehåll 
undviks.29

25 SFS 1995 : 675 respektive SFS 1997 : 204. Se även EFTA-domstolens mål E 1/95 Ulf S. 
mot svenska staten.
26 Prop. 2004/05 : 128. SFS 2005 : 681.
27 De drag hos anställningsförhållandet som anses mest väsentliga räknas upp i artikel 2.2.a–j.
28 Sigeman 2001, s.  291, säger ”lite högtidligt” (Sigemans citattecken) att civilisationens 
grund är den enskilda människans värdighet och denna förutsätter att hon i möjligaste mån 
har kunskap om de villkor som styr hennes tillvaro.
29 Sigeman 2001, s.  291 f.
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I ingressen till Upplysningsdirektivet hänvisas till den Europeiska Gemen-
skapens Sociala Stadga, punkt 9, som föreskriver att ”anställningsvillkoren 
för varje arbetstagare i Europeiska gemenskapen skall anges i lag, kollektiv-
avtal eller anställningsavtal i den ordning som gäller i varje land.” Det fram-
hålls att det är nödvändigt att fastslå detta som generellt krav, men att med-
lemsstaterna bör kunna utesluta vissa speciella anställningsförhållanden för 
att bibehålla en viss grad av flexibilitet i anställningsförhållanden.

I artikel 1 preciseras Upplysningsdirektivets tillämpningsområde. Möjlig-
heterna till undantag är både relativt omfattande och delvis oklara. Enligt 
artikel 1.1 är direktivet tillämpligt på varje arbetstagare som har ett anställ-
ningsavtal eller ett anställningsförhållande, som regleras genom eller omfat-
tas av gällande lagstiftning i en medlemsstat. Enligt artikel 1.2 a/ och b/ får 
emellertid vissa kategorier arbetstagare undantas från tillämpningen. Med-
lemsstaterna får nämligen föreskriva att direktivet inte skall gälla arbetstagare 
med anställningsavtal eller anställningsförhållanden a/ om högst en månad 
eller med en arbetsvecka om högst åtta timmar30 eller b/ av tillfällig eller 
särskild beskaffenhet, under förutsättning att sakliga skäl motiverar att dessa 
fall undantas.31 Några exempel på undantag kan vara fruktplockare, städare, 
hotellpersonal och andra som har mycket tillfälliga anställningar.32

Direktivet implementerades i svensk lagstiftning genom en bestämmelse 
i Anställningsskyddslagen 6 a  § ”med det tillämpningsområde som den lagen 
har”.33 Denna begränsning av tillämpningsområdet ansågs stämma överens 
med direktivet.34 Detta förklarades inte närmare i utredningen och saken 
kommenterades inte heller i propositionen, men undantaget får antas ha 
gjorts med stöd av den nyss nämnda artikel 1.2 b/ om rätt att undanta 
anställningar av särskild beskaffenhet under förutsättning att sakliga skäl 

30 I detta fall är undantag för vissa atypiska anställningar tillåtna. I Lönegarantidirektivet och 
Överlåtelsedirektivet är förhållandet det motsatta. Barnard 2000, s.  437, menar att undanta-
get i Upplysningsdirektivet kan anses diskriminerande mot kvinnor, men att en sådan diskri-
minering av EG-domstolen i målet C-189/91 Petra Kirschhammer-Hack v. Sidal har ansetts 
objektivt rättfärdigad för att säkerställa flexibilitet.
31 Varken Barnard 2000, eller Nielsen 2000, diskuterar innebörden av uttrycket objective 
considerations, som har översatts med sakliga skäl i den svenska versionen av direktivet.
32 Barnard 2000, s.  437.
33 SFS 1993 : 1496. Prop.   1993/94 : 67 s.  36. Den personkrets som undantas från Anställ-
ningsskyddslagen anges i not i 2.1.
34 SOU 1993 : 32 s.  567 f. 

06-64 Iustus Svensk rätt24/1.in125   125 07-01-24   10.14.23



Catharina Calleman

126

motiverar undantag.35 De regler som ger arbetsgivaren skyldighet att upplysa 
om anställningsvillkoren gäller därmed i Sverige inte för anställningar i hus-
håll.

I juli 2006 trädde vissa ändringar i Anställningsskyddslagen i kraft, som 
bland annat innebar att arbetsgivarens skyldigheter enligt Upplysnings-
direktivet förtydligades.36 Ändringarna innebar samtidigt att det infördes 
en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att i vissa fall informera om lediga 
anställningar. Detta innebär i sin tur en tydligare implementering av rådets 
Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete (Visstidsdirektivet). 
Också skyldigheten att upplysa om lediga anställningar har därmed fått 
Anställningsskyddslagens tillämpningsområde.

2.4 Arbetstidsdirektivet

Rådets direktiv (2003/88/EG)37 om arbetstidens förläggning i vissa avseen-
den (Arbetstidsdirektivet) innehåller minimiregler för skydd av arbetstagar-
nas säkerhet och hälsa i samband med förläggning av arbetstiden, dag-, vecko- 
och årsviloperioder, raster och maximal arbetstid, nattarbete och skiftarbete.

Tillämpningsområdet för Arbetstidsdirektivet bestäms av mycket kom-
plicerade regler, som består av allmänna uttalanden i ingressen och av kon-
kreta, specificerade artiklar i själva direktivet. I ingressen till direktivet anges 
det att ramdirektivet 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar 
av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet (Arbetsmiljödirektivet) är 
fullt tillämpligt på de områden som omfattas av Arbetstidsdirektivet.

I Arbetsmiljödirektivets artikel 2 sägs att direktivet skall tillämpas på all 
verksamhet, såväl privat som offentlig (industri, jordbruk, handel, förvalt-
ning, tjänster, undervisning, kultur- och fritidsverksamhet etc.). Vissa offent-
liga verksamheter, exempelvis försvaret och polisen, undantas emellertid från 
tillämpningen. Personkretsen definieras i artikel 3 a/ och b/. En arbetstagare 
definieras där som ”varje person anställd av en arbetsgivare, inklusive prakti-
kanter och lärlingar, men inte arbetstagare i arbetsgivarens hushåll”. Som 
arbetsgivare definieras varje fysisk eller juridisk person som står i ett arbets-
givarförhållande till en arbetstagare och har ansvaret för företaget och/eller 

35 Lunning & Toijer 2002, s.  18, har kommenterat saken och menar att undantaget sanno-
likt har skett mot bakgrund av artikel 1.2.
36 SFS 2006 : 439.
37 Direktivet innebär en kodifiering av de tidigare direktiven 93/104/EG och 2000/34/EG.
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verksamheten. Av dessa definitioner följer att anställningar hos fysiska perso-
ner i och för sig omfattas av Arbetsmiljödirektivet men inte anställningar 
som gäller hushållsarbete.

Arbetstidsdirektivets tillämpningsområde bestäms i direktivets artikel 1.3 
till all verksamhet, såväl offentlig som privat, i den betydelse som avses i 
artikel 2 i ramdirektivet 89/391/EEG.38 I artiklarna 14 och 17 görs undan-
tag från Arbetstidsdirektivets tillämpning i vissa fall. Artikel 14 gör undantag 
för det fall att andra gemenskapsinstrument innehåller särskilda mer detalje-
rade föreskrifter om arbetstidens förläggning för vissa yrken eller arbeten 
(några sådana finns mig veterligt inte för husligt arbete). Artikel 17 tillåter 
undantag från bestämmelserna om dygnsvila, raster, veckovila, nattarbete 
och beräkningsperioder för ett stort antal specificerade fall, som har att göra 
med arbetets karaktär.39

Implementeringen av Arbetstidsdirektivets bestämmelser i Sverige har or-
sakat mycket diskussion. EG-kommissionen har påpekat brister i den svenska 
implementeringen av reglerna om dygnsvila, maximal arbetstid per vecka 
och nattarbete och Sverige har blivit föremål för en fällande dom i EG-dom-
stolen.40 Därför infördes år 2005 nya bestämmelser i Arbetstidslagen om 
högst 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid (10 a  §), elva timmars sam-
manhängande dygnsvila (13  §), arbetstid för nattarbetande (13 a  §) samt 
kompensationsledighet vid tillfälliga avvikelser från veckoviloregeln (14  §).41

Eftersom ändringarna år 2005 infördes i den svenska Arbetstidslagen, 
kom de att få Arbetstidslagens tillämpningsområde. Det konstaterades i för-
arbetena att Arbetstidslagen gällde för hela arbetsmarknaden med endast 
begränsade undantag för vissa slag av arbeten. Enligt regeringens uppfatt-
ning borde utgångspunkten även fortsättningsvis vara att lagen skulle ha ett 
så vidsträckt tillämpningsområde som möjligt. Endast när det var påkallat av 
särskilda skäl borde denna princip frångås och undantag för vissa arbeten 

38 Någon hänvisning finns däremot inte till artikel 3, som bland annat utesluter anställda i 
arbetsgivarens hushåll. Detta skulle kunna tyda på att det inte är avsikten att anställda i hus-
håll ska uteslutas. Barnard 2000, s.  404, menar emellertid med hänvisning till Arbetsmiljö-
direktivet att Arbetstidsdirektivet inte omfattar anställda i hushåll.
39 Arbete i arbetsgivarens hushåll finns inte med i uppräkningen och också detta skulle 
kunna tyda på att avsikten varit att sådant arbete skall vara undantaget redan med stöd av 
artikel 3 i ramdirektivet om arbetsmiljö.
40 Dnr UD2003/38286/ERS. Prop.   2003/04 : 180. Mål C-287/04 Kommissionen mot Sve-
rige, dom den 26 maj 2005. 
41 SFS 2005 : 165.
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införas i lagen.42 En ändring genomfördes som innebar att undantaget från 
Arbetstidslagens tillämpningsområde för arbete som utfördes i arbetstagarens 
hem slopades. Om sådant arbete kunde anses vara så kallat okontrollerat 
arbete skulle det emellertid även fortsättningsvis vara undantaget från Arbets-
tidslagens tillämpningsområde.43 Detta undantag ansågs stå i överensstäm-
melse med artikel 17 i Arbetstidsdirektivet, som ger möjlighet till undantag 
för arbetsuppgifter av en mängd olika slag. I sammanhanget nämndes att 
Arbetstidsdirektivet enligt regeringens mening inte gällde arbete i arbetsgiva-
rens hushåll, eftersom definitionen av arbetstagare i ramdirektivet 89/391 
om arbetsmiljö uteslöt arbetstagare i arbetsgivarens hushåll.44 Det redan exis-
terande undantaget för arbete i arbetsgivarens hushåll från den svenska 
arbetstidslagstiftningen kunde därmed behållas.

2.5 Föräldraledighetsdirektivet

Ramavtalet om föräldraledighet,45 som infördes genom direktivet 96/34/EG 
om ramavtalet om föräldraledighet (Föräldraledighetsdirektivet) har enligt 
sin ingress som syfte att underlätta för föräldrar att förena åtaganden i arbets-
liv och familjeliv och att främja rätten till lika möjligheter för kvinnor och 
män samt principen om likabehandling av kvinnor och män.

Tillämpningsområdet för ramavtalet om föräldraledighet framgår av av-
talets 1  §. Det är tillämpligt på alla arbetstagare, kvinnor och män, som har 
ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande enligt definitionen i den 
lagstiftning, de kollektivavtal eller den praxis som gäller i medlemslandet i 
fråga. Det nationella arbetstagarbegreppet är alltså avgörande för tillämplig-
heten.

Föräldraledighetsdirektivet ledde i Sverige till att Lagen (1998 : 209) om 
rätt till ledighet av trängande familjeskäl infördes. Lagen ger en arbetstagare 
rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl, som har sam-
band med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara 

42 Prop. 2003/04 : 180, s.  19. 
43 A. prop., s.  21.
44 A. prop., s.  12.
45 Av ingressen till ramavtalet framgår att det är ingånget av de allmänna branschövergripan-
 de organisationerna Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe (UNICE), 
European Centre of Enterprises with Public Participation (CEEP) och Europeiska fackliga 
samorganisationen (EFS). Ramavtalet innebär ett åtagande att införa minimiföreskrifter om 
föräldraledighet och frånvaro från arbetet på grund av force majeure. 
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närvaro absolut nödvändig (1  §). En arbetstagare som utnyttjar sin rätt enligt 
lagen får inte sägas upp enbart på grund av detta (3  §) eller ges försämrade 
anställningsvillkor enbart av detta skäl (4  §). Lagen gjordes, liksom övrig 
ledighetslagstiftning, tillämplig på alla arbetstagare.46 Den omfattar därmed 
även anställda i arbetsgivarens hushåll.

2.6 Utstationeringsdirektivet

Direktivet (96/71/EG) om utstationering av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster har enligt sin ingress som syfte att främja åtgär-
der som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras, vilket också kan 
uttryckas som att syftet är att motverka social dumpning.47 Syftet är också att 
underlätta den fria rörligheten genom att skapa klarhet i fråga om vilka 
arbets- och anställningsvillkor som skall tillämpas vid utstationering. Tanken 
är att medlemsstaternas lagstiftning skall samordnas så att en kärna av tydligt 
definierade skyddsregler kan fastställas.48

Utstationeringsdirektivets tillämpningsområde framgår av artiklarna 1 
och 2. Enligt artikel 1 skall direktivet tillämpas på företag som är etablerade 
i en medlemsstat och utstationerar arbetstagare i samband med tillhandahål-
lande av tjänster över gränserna. Det begränsas därmed till att gälla arbetsta-
gare som är anställda av ett företag och blir inte aktuellt för anställningar i 
hushåll. Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som under 
en begränsad tid utför arbete inom en annan medlemsstats territorium än 
där han vanligtvis arbetar (artikel 2.1) och med begreppet arbetstagare avses 
det begrepp som tillämpas i den medlemsstat inom vars territorium arbets-
tagaren är utstationerad (artikel 2.2). Tillämpningen av direktivet begränsas 
också av definitionen av mottagaren av tjänsterna. Tillämpningen är nämli-
gen enligt artikel 1.3 begränsad till utstationering i tre olika situationer, som 
har det gemensamt att mottagaren av tjänsterna skall vara en företagare.49

46 Tillämpningsområdet för den svenska lagen kommenterades inte i prop.   1997/98 : 81.
47 Se prop.   1998/99 : 90, s.  9.
48 Ingressen, 5, 6 och 14 pp. 
49 I förhållande till hushållstjänster är detta intressant på så sätt att Utstationeringsdirektivet 
och Lagen (1999 : 678) om utstationering av arbetstagare, varigenom direktivet har imple-
menterats i Sverige, därmed inte blir tillämpligt, om det utländska företaget utstationerar 
personal direkt för arbete i svenska hushåll. 
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3 Slutsatser
I denna artikel har jag undersökt i vilken mån ett antal arbetsrättsliga EG-
direktiv, som ger arbetstagarna individuella rättigheter, är tillämpliga på 
anställningar i arbetsgivarens hushåll.

Genomgången visar för det första att direktiven ger ett relativt stort 
utrymme för anpassning till nationell lagstiftning när det gäller personkret-
sen. Så till exempel hänvisar alla direktiv utom Arbetstidsdirektivet till den 
nationella lagstiftningen när det gäller arbetstagarbegreppet.50 Det betyder 
att i den mån som ett medlemsland väljer att inte låta anställda i enskilda 
hushåll omfattas av arbetstagarbegreppet, omfattas dessa inte heller av direk-
tivens regler. Det förekommer också att direktivens tillämpningsområde an-
passas till redan existerande uteslutningar från skydd. Så till exempel tillåter 
Överlåtelsedirektivet en anpassning till personkretsen i ett medlemslands 
existerande uppsägningsskydd. För övrigt måste medlemsstaterna följa vissa 
regler för tillämpningsområdet vad gäller definitionen av arbetstagare, arbets-
givare, verksamhet och mottagare. Av de genomgångna EG-direktiven är 
Föräldraledighetsdirektivet det enda av direktiven som inte ger något ut-
rymme för att utesluta anställningar i hushåll.

Särskilda undantag tillåts ibland för arbetstagare med vissa typer av arbets-
uppgifter. Arbetstidsdirektivet tillåter undantag för en rad verksamheter och 
arbetsuppgifter. I Arbetsmiljödirektivet och Lönegarantidirektivet (på vissa 
villkor) görs uttryckliga undantag för just anställda i hushåll. Något exempel 
på det motsatta förhållandet – att just anställda i hushåll skall omfattas – 
finns inte bland de implementerade direktiven. Upplysningsdirektivet över-
lämnar delvis till medlemsländerna att göra en avvägning mellan arbetsgiva-
rens intresse av flexibilitet i anställningen och de rättigheter som direktivet 
ger arbetstagarna. Det gäller den vagt bestämda kategorin ”anställningsför-
hållanden av tillfällig eller särskild beskaffenhet”.

Definitionen av arbetsgivare kan omfatta såväl juridiska som fysiska per-
soner. Av de undersökta direktiven gäller Utstationeringsdirektivet uteslu-
tande juridiska personer, medan Överlåtelsedirektivet gäller främst juridiska 

50 Detta avser normalt lagstiftningen i det land där arbetet utförs. I Utstationeringsdirektivet 
förtydligas detta genom en föreskrift om att lagstiftningen i det land där arbetstagaren är 
utstationerad skall användas. 
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personer i och med att det förutsätter en ekonomisk verksamhet. Inget av 
direktiven gäller särskilt arbetsgivare som är fysiska personer.

Vidare kan mottagaren av tjänsterna eller varorna i fråga bidra till att 
avgöra om Överlåtelsedirektivet och Utstationeringsdirektivet skall vara till-
lämpliga. Överlåtelsedirektivet förutsätter att varor eller tjänster erbjuds på 
en viss marknad och mot en viss ersättning. Tillämpningen av Utstatione-
ringsdirektivet är begränsad till utstationering i vissa situationer, där motta-
garen av tjänsterna är en företagare. Inget av de genomgångna direktiven 
gäller särskilt situationer då hushåll är mottagare av tjänsterna.

Bestämningen av personkretsen kan antas säga någonting om vilka 
anställningar som anses mest skyddsvärda i de genomgångna EG-direktiven 
eller möjligen i EG-arbetsrätten. I så fall anses anställningar i företag mest 
skyddsvärda och särskilt i sådana företag som har avsättning på en marknad 
och där också mottagarna av varorna eller tjänsterna är företag. Anställningar 
hos fysiska personer, där arbetet utförs för direkt konsumtion och där också 
mottagarna av produkterna och tjänsterna är fysiska personer, anses minst 
skyddsvärda.

I Sverige har bara Lönegarantidirektivet och Föräldraledighetsdirektivet 
implementerats på ett sådant sätt att de omfattar anställningar i hushåll. 
Implementeringen av Lönegarantidirektivet har inneburit materiella föränd-
ringar för arbetstagare i Sverige som är närstående till den insolvente före-
tagaren respektive är anställda i vissa internationella förhållanden. Ingen av 
dessa förändringar i Lönegarantidirektivet förefaller att nämnvärt påverka 
villkoren för anställda i hushåll. Implementeringen av Föräldraledighets-
direktivet innebär att det har tillskapats en rätt till ledighet av trängande 
familjeskäl. Anställda i hushåll omfattas av denna rätt till ledighet liksom 
andra anställda. Den praktiska betydelsen av en rätt till ledighet i anställ-
ningar där det inte finns något krav på saklig grund för uppsägning, kan 
emellertid diskuteras.

Den sammantagna effekten av implementeringen av de arbetsrättsliga 
EG-reglerna är att skillnaderna mellan villkoren i sådana anställningar och 
övriga anställningar (vilka omfattas av Anställningsskyddslagen, Arbetstids-
lagen och Arbetsmiljölagen) har ökat. Detta beror på att andra arbetstagare 
har fått vissa rättigheter enligt direktiven som anställda i hushåll inte fått  
del av.

Av de rättigheter, som anställda i hushåll inte har fått del av, är förmodli-
gen förkortad arbetstid den viktigaste. Implementeringen i Sverige av Arbets-
tidsdirektivet innebar att den redan existerande skillnaden mellan arbetstids-
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reglerna för husligt arbete och annat arbete förstärktes.51 Arbetstiderna har 
alltid varit den stora tvistefrågan vid lagstiftning om husligt arbete.

Av praktisk betydelse är också att Upplysningsdirektivet implementerats 
på ett sådant sätt att det inte omfattar anställda i hushåll. I förarbetena till 
svensk lagstiftning om arbete i hushåll har det betonats att reglerna syftar till 
att ge anställningsavtalen fasthet och skapa klarhet om deras innehåll.52 Bris-
ten på fackliga organisationer förefaller dessutom att vara ett starkt skäl att 
låta kravet på skriftlig information omfatta arbete i hushåll. Sakliga skäl för 
undantag från Upplysningsdirektivet verkar i detta fall samtidigt vara svåra 
att finna.

Det är emellertid att märka att de genomgångna direktiven är minimi-
direktiv och att det därför inte finns något rättsligt hinder mot att ett med-
lemsland beslutar att utvidga tillämpningsområdet för bestämmelserna till 
att gälla också anställningar i hushåll.

Källförteckning

Offentligt tryck

SOU 1939 : 15 Betänkande angående anställnings- och arbetsförhållandena 
inom det husliga arbetet.

SOU 1993 : 32 Ny anställningsskyddslag.
Prop. 1970 : 150 Förslag till lag om arbetstid m.m. i husligt arbete.
Prop. 1974 : 88 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på 

arbetsplatsen m.m.
Prop. 1993/94 : 67 Om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen 

om medbestämmande i arbetslivet.
Prop. 1994/95 : 102 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar.
Prop. 1994/95 : 180 Löneskydd vid upprepade konkurser.
Prop. 1997/98 : 81, Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige.
Prop. 1998/99 : 90 Utstationering av arbetstagare.
Prop. 2003/04 : 180 Tydligare genomförande av EG :s arbetstidsdirektiv.
Prop. 2004/05 : 128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer.
Prop. 2005/06 : 185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställnings-

skyddslagen och föräldraledighetslagen.

51 Den existerande lagstiftningen om arbetstid mm i husligt arbete tillåter längre arbetstider 
än Arbetstidslagen för att tillgodose behovet av barntillsyn (Se Calleman 2006, s.  38 f.).
52 Prop. 1970 : 150, s.  55.
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