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1 Inledning 
Efterfrågan på hushållstjänster har ökat i Europa. Nedrustningen av 
välfärdsstaten, ökningen av antalet äldre personer i förhållande till yngre, 
feminiseringen av arbetskraften och den minskade betydelsen av 
flergenerationsfamiljen är några faktorer som har bidragit till detta.1  

Också i Sverige har hushållstjänsterna ökat i betydelse av liknande orsaker 
som i övriga Europa. Nedskärningen av institutionsvården och äldreomsorgen 
har gjort att behovet av vård och service i hemmet har ökat. Prestationskraven i 
arbetslivet har lett till en ökad efterfrågan på avlastning i hemarbetet i 
“tvåkarriärsfamiljen“ samtidigt som ökade löneskillnader gör det lättare för 
vissa människor att köpa andra människors tjänster. Också arbetslösheten kan 
ha betydelse. Både historiska och jämförande undersökningar visar nämligen 
att kvinnor söker sig till arbete i hushåll när andra alternativ saknas.2 Arbete i 
privata hushåll har fått särskild uppmärksamhet genom den debatt om 
skatteavdrag för så kallade hushållsnära tjänster, som uppstod på 1990-talet.3  

Hushållstjänster har också en internationell aspekt. I andra europeiska 
länder är personer som utför hushållstjänster ofta av utländskt ursprung.4 I 
Sverige har tillgången på arbetskraft från länder med betydligt lägre löner än 
Sverige ökat genom utvidgningen av Europeiska Unionen (EU). Samtidigt 
underlättar den tekniska utvecklingen och avregleringar, exempelvis 
upphävandet av förbudet mot privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft, internationella anställningsavtal om hushållstjänster genom 
nätbaserade arbetsförmedlingar.  

                                                        
1 Alessandra Cancedda, Employment in Household Services, Dublin 2001. 
2 Se prop. 1944:217 s. 27, Vilhelm Aubert, Torstein Eckhoff & Knut Sveri, En lov i søkelyset, 
1952, s. 133, SOU 1968:67, s. 14 och Kerstin Moberg, Från tjänstehjon till hembiträde, 1974, s. 
25. 
3 Ekonomen Ann-Marie Pålsson framförde år 1994 ett förslag om att hushåll skulle beskattas 
enligt samma principer som företag. Hon hänvisade till att cirka 45 procent av allt arbete i 
Sverige utförs i hemmen och menar att städning, disk, tvätt, matlagning, inköp av mat och övrigt 
underhåll, som uppgår till cirka 75 procent av hemarbetet, mycket väl skulle kunna organiseras 
över en marknad. En sådan marknad skulle komma att skapas som en direkt följd av att 
skattemässiga avdrag för hemarbete tilläts (Ann-Marie Pålsson & Erik Norrman, Finns det en 
marknad för hemarbete? 1994. Det är Ann-Marie Pålssons förslag som presenteras i boken. Erik 
Norrman har skrivit kapitel 3 som närmare rör de skattemässiga aspekterna av förslaget).  
4 Bridget Anderson, Doing the dirty work? The Global Politics of Domestic Labour, 2000. 
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1.1 Något om omfattningen av betalt arbete i hushåll i 
Sverige idag 

Hushållstjänster kan utföras i olika former. Den person som utför tjänsterna kan 
vara anställd direkt i ett hushåll som hembiträde eller barnflicka och eventuellt 
ha sin bostad där eller hon kan utföra tjänster i form av uppdrag åt många 
hushåll. Hon kan också vara anställd i ett företag som specialiserat sig på 
hushållstjänster eller i en städfirma som utför städning i hushåll som en mindre 
del av sin verksamhet. En speciell form av hushållstjänster är de som utförs 
inom ramen för en au pair-vistelse.5 

Omfattningen av betalt arbete i privata hushåll är svår att uppskatta. SCB:s 
statistik upptar ännu inte någon kategori “husligt arbete“, ”arbete i privata 
hushåll” eller liknande,6 utan sådant arbete är sammanslaget med Hotell- och 
kontorsstädare och fönsterputsare.7 SCB:s statistik omfattar också bara bosatta i 
Sverige.8 Inte heller andra officiella källor ger mycket information. I 
Arbetsmiljöverkets arbetsställeregister SARA9 fanns år 2004 bara tolv 
arbetsställen i hela landet registrerade under branschkoden 95, "Förvärvsarbete 
i hushåll". År 2005 hade siffran sjunkit till fyra arbetsställen. Antalet 
platsannonser hos Arbetsförmedlingen, där hembiträden, städhjälp, au pair eller 
hushållsföreståndare söks, brukar uppgå till mellan 50 och 100 per månad.10 
Antalet fysiska personer som har F-skattsedel11 för städverksamhet var 2 613 
personer år 2003, 2 828 personer år 2004 och 3 104 personer år 2005.12 

Den skattemässiga sidan av hushållstjänsternas omfattning har fått stor 
uppmärksamhet. Riksskatteverket (RSV) presenterade år 1996 beräkningar av 

                                                        
5 Här bortses från arbete som utförs inom ramen för socialtjänsten eller med stöd av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Se nedan. 
6 Uppgifter om antalet anställda, där hembiträden särredovisas, kommer troligen inte att kunna 
presenteras förrän tidigast år 2007 (uppgift från Andreas Forsgren, SCB, den 23 januari 2006). 
7 SSYK-koden är då 912. 
8 Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning och urvalet dras från RTB, Registret 
över totalbefolkningen, som är ett utdrag ur folkbokföringsregistret. 
9 SARA bygger på uppgifter från CFAR, det centrala företags- och arbetsställeregistret. CFAR 
och SARA omfattar alla arbetsställen i alla branscher i hela landet, d.v.s. även myndigheter och 
ensamföretagare. (Uppgifter från Janne Hallström, AV-Distriktet i Stockholm, den 26 oktober 
2004 och den 24 januari 2006). 
10 AMS yrkesklassificering, amsyk 912110: Arbetar som anställd i privathem. Lagar mat, 
handlar, städar och passar barn m.  
11 Om F-skattsedel, se vidare 6.3 och 6.4. 
12 SNI-koden 74701 (städverksamhet). Uppgifter från Mikael Norgren, Skatteverket den 23 
januari 2006. Någon registrering av kön eller medborgarskap förekommer inte i sammanhanget.  
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redovisade och oredovisade hushållstjänster. För att få en uppfattning om 
omfattningen av redovisade hushållstjänster i hemmen hade RSV hämtat in 
uppgifter om antalet privatpersoner som hade lämnat kontrolluppgifter för 
inkomståret 1994. Siffrorna visade att omfattningen av redovisat arbete hos 
privatpersoner var mycket liten (här ingick såväl hantverkartjänster som 
städning etc.). Totalt knappt 9 000 privatpersoner hade lämnat kontrolluppgift 
som uppdragsgivare13 och av dessa hade cirka 6 100 lämnat uppgifter om 
ersättningar under 10 000 kr. Antalet uppdragstagare var 15 702 personer och 
av dem var 6 182 kvinnor.14  

En helt annan bild av omfattningen av arbete i privata hushåll gav RSV:s 
uppskattningar av mängden arbete som utfördes utan att skatt eller sociala 
avgifter betalades. Verket uppskattade omsättningen inom den ”svarta” 
städningen i hushållen till 900 miljoner kronor per år.15 Detta skulle innebära 
att ungefär 90 000 personer hade anlitat arbetskraft utan att betala skatt eller 
sociala avgifter.16 RSV menade att det oredovisade städarbetet kunde vara 
växande och menade även att en viss del av detta arbete utfördes av personer 
som tillfälligt vistades i landet utan arbetstillstånd.17 

I en undersökning utförd av SIFO år 2004 uppgav tre av 1 000 personer att 
de anlitat ”svart” städhjälp under de senaste tolv månaderna. Enligt 
undersökningen var egna företagare de i särklass största brukarna av sådan 
städning och därefter följde tjänstemän i privat anställning. Män – främst i 
åldrarna 30–64 år – hade anlitat städhjälp utan att betala skatt i något högre 
grad än kvinnor och bland kvinnorna var det främst fråga om personer i 
åldrarna över 65 år. Bruket av oredovisad städhjälp var mycket större i 
Stockholmsområdet än i andra områden. Slutligen var andelen personer som 
uppgav att de anlitat oredovisad städhjälp betydligt större bland dem som 
röstade på borgerliga partier än bland dem som röstade på socialdemokraterna 
och vänsterpartiet.18 

                                                        
13 Den här använda terminologin ”uppdragsgivare” och ”uppdragstagare” är RSV:s. 
14 RSV rapport 1996:5, Redovisning av privata tjänster, s. 25 f. 
15 A. a., s. 61. 
16 Enligt SOU 1997:17, s. 216. En veckostädning beräknades i räkneexemplet ta fyra timmar. 
17 Detta framhölls med hänsyn till att skatteförlusterna blir större då inkomsterna konsumeras 
utomlands. RSV rapport 1996:5, s. 10. 
18 Användning av svart städhjälp de senaste 12 månaderna. SIFO Research & Consulting, 
publicerade rapporter 2004. SIFO:s presentation är kortfattad och det övriga materialet tillhör 
beställaren, Svenska Dagbladet. 
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I en undersökning som genomfördes av Demoskop på uppdrag av 
Skatteverket år 2005 om attityderna till att köpa ”svarta” tjänster,19 uppgav sex 
procent av alla tillfrågade att de köpt städning, fönsterputsning eller 
hushållsarbete (matlagning, tvätt, diskning) ”svart”.20 Män, gifta och personer 
som ägde villa/radhus var överrepresenterade liksom välutbildade, högre 
tjänstemän, chefer och personer med högre inkomster.21 

Av det ovanstående framgår att det är vanskligt att försöka fastställa 
omfattningen av betalt arbete i privata hushåll men också att omfattningen inte 
är obetydlig och att den förefaller att öka över tiden. Det finns få uppgifter om 
vilka kategorier av personer, vad gäller kön, ålder, nationalitet och etnisk 
tillhörighet, som utför arbetet, men Skatteverket har genomfört en 
undersökning som visar att 13 procent av alla bosatta i Sverige utfört arbete 
som inte redovisats till skattemyndigheten. Arton procent av männen och åtta 
procent av kvinnorna hade utfört sådant arbete.22 

Inte heller när det gäller antalet personer som är anställda inom 
hushållstjänsteföretag går det att få uppgifter från SCB. Det hänger bland annat 
samman med att statistiken inte gör någon skillnad mellan tjänster åt företag 
och tjänster i hushåll. Det finns till exempel en näringsgren (74701) som 
innehåller städverksamhet, men det framgår inte om personen städar på 
exempelvis en bilverkstad eller i ett enskilt hem.23 

Det största hushållstjänsteföretaget i Sverige har totalt cirka 350 anställda i 
olika filialer i storstäderna. Av de anställda i företaget är drygt 90 procent 
kvinnor och cirka 50 procent utrikes födda, som mestadels kommer från 
Ryssland, Estland, Polen och Finland.24 Ett tjugotal hushållstjänsteföretag med 
sammanlagt cirka 400 anställda är medlemmar i Almega.25 Enligt uppgift från 
ett annat företag på området skiljer sig sammansättningen på företagets 
                                                        
19 Skatteekonomiska meddelanden nr 50, Skatteverket 2005, s. 9. Undersökningen genomfördes 
under perioden december 2004–mars 2005 och omfattade ett representativt urval av svenska 
folket i åldrarna 15–89 år. 
20 Fjorton procent uppgav att de köpt hantverksarbete på hus och hem av till exempel murare, 
snickare, målare, elektriker, golv- eller rörläggare och tio procent att de köpt reparation eller 
hjälp med bil eller båt. 
21 Skatteekonomiska meddelanden nr 50, Skatteverket 2005, s. 7 f. 
22 Skatteekonomiska meddelanden nr 56, 2006, s. 24 f. Städning ersattes i dessa fall med i 
genomsnitt 69 kronor per timme (s. 46). 
23 Uppgifter från SCB, Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik (AM/FRS). 
24 Uppgifter från Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige AB, intervju den 14 augusti 2006. 
25 På städområdet företräder Almega ungefär 80 procent av företagen och antagligen gäller något 
liknande i fråga om hemservice. (Intervju med Inger Jonasdotter, Almega, den 3 maj 2006).  
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personal åt mellan Stockholm och övriga landet. I Stockholmsområdet är 
andelen anställda som är födda utomlands mycket hög och kan uppgå till över 
80 procent. Den största gruppen anställda kommer från Polen, men för övrigt 
kommer personalen från hela världen. Utanför Stockholmsområdet är de 
anställda tvärtom huvudsakligen födda i Sverige. Alla åldrar är representerade 
men främst åldrarna 20 till 40 år. Ett fåtal anställda är män.26  

1.2 Undersökningens bakgrund och inriktning 
I denna bok presenteras en undersökning om regleringen av betalt husligt 
arbete i privata hem. Bakgrunden till att jag inledde en undersökning om 
hushållstjänster är ett intresse för den rättsliga behandlingen av hushållsarbete. 
Frågan om hemarbetets ställning och fördelning har länge varit ett 
grundläggande genusrättsligt tema27 och det betalda hushållsarbetets ställning 
har ny aktualitet i Sverige sedan 1990-talet, då hushållstjänsterna började öka i 
omfattning. 

En annan bakgrund till projektet är ett intresse för arbetsmarknadens 
förändring i samband med utvidgningen av EU. Utvidgningen av EU har 
orsakat diskussioner om risker för försämring av anställningsvillkoren i vissa 
branscher, till exempel inom den starkt mansdominerade byggnadsbranschen.28 
Diskussionen har däremot sällan gällt anställnings- och arbetsvillkoren i husligt 
arbete och liknande tjänster, där kvinnor dominerar.29  

                                                        
26 Intervju med Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid, Stockholm, den 5 maj 2006. 
27 I Sverige har fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män ofta aktualiserats i 
diskussioner om förhållandena i förvärvsarbetet, till exempel om deltidsarbete och 
föräldraledighet. I andra länder, till exempel Norge, Italien och Frankrike har frågor om 
hemarbetets karaktär och samhälleliga betydelse fått större utrymme, se till exempel Mariarosa 
Dalla Costa, Potere femminile e sovversione sociale, Firenze, La Nuova Italia, 1972, Tove Stang 
Dahl, Ekteskapet, den moderne husmannskontrakten, Oslo, 1976. Christine Delphy & Diana 
Leonard, Familiar Exploitation, Cambridge, Polity Press, 1992. I Sverige har Margareta 
Gisselberg skrivit Att stå vid spisen och föda barn: om hushållsarbete som kvinnoarbete (akad, 
avh.), 1985 och Anita Nyberg skrivit Tekniken - kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, 
gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-talet (akad. avh.), 
1989.  
 
28 Skillnader i anställningsvillkor mellan svenska och utländska arbetstagare i Sverige har getts 
stor arbetsrättslig uppmärksamhet i den så kallade Vaxholmskonflikten, som behandlas i AD 
2004 nr 111 och 2005 nr 49 och rör tillåtligheten av stridsåtgärder från svenska fackföreningars 
sida. 
29 I flera utländska undersökningar finns exempel på att män från länder med lägre löner utför 
byggnadsarbete och kvinnor från samma länder utför städning och annat hushållsarbete i privata 
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Reglerna studeras i detta fall utifrån en viss yrkesgrupp, något som är 
ovanligt inom den arbetsrättsliga forskningen. Ett sådant sätt att närma sig ett 
ämne är däremot relativt vanligt inom feministisk forskning, där samspelet 
mellan regler från olika rättsområden studeras utifrån en viss grupps intressen 
eller utifrån en viss situation.30 Det kan innebära att den sammantagna effekten 
av regler från olika rättsområden studeras, men också att rättsreglerna placeras i 
det samhälleliga sammanhang där de fungerar.  

Förekomsten och omfattningen av hushållstjänster hänger samman med 
politiska beslut och lagstiftning på en rad områden. Den mängd hemarbete som 
behöver utföras kan påverkas av lagstiftning om till exempel barnomsorg och 
skolgång eller socialtjänst och sjukvård. En annan viktig sida av saken är vem 
som ska utföra arbetet och på vilka villkor. Också detta påverkas av politiska 
beslut, till exempel av lagstiftning om föräldraledighet, arbetstider och 
beskattning. Sådana beslut kan till exempel leda till att hemarbetet utförs av 
alla dem som bor i hushållet, någon eller några av dem, en släkting eller en 
utomstående person.  

Också den mängd arbetskraft som är tillgänglig för husligt arbete är ett 
resultat av politiska beslut och lagstiftning, till exempel om tillträde till andra 
yrken, om löner och arbetstider och om tillträde till den svenska 
arbetsmarknaden för utländska medborgare. Den är också beroende av 
skillnaderna i anställningsvillkor mellan husligt arbete och andra yrken och 
mellan Sverige och andra länder, också det resultatet av politiska beslut och 
prioriteringar som avspeglas i lagstiftning. 

I denna undersökning studeras främst regleringen av arbets- och 
anställningsförhållanden och regleringen av tillgången på arbetskraft till husligt 
arbete genom arbetsmarknadsregleringen, eftersom denna är inriktad direkt på 
dem som ska utföra det betalda husliga arbetet.31 Det finns alltid ett samband 

                                                                                                                                       
hem, se SOU 1997:153, bilaga 2, s. 58 f. (Tyskland) och s. 64 (Tjeckien) och Madeleine 
Leonard, Old Wine in New Bottles, 2001, s. 71, (Irland).  
30 Tove Stang Dahl, Kvinnerett I, s. 23  f. Med en engelsk term kan detta kallas standpoint 
feminism. Se till exempel Nancy C.M. Hartsock, The Feminist Standpoint Revisited and Other 
Essays, Westviev Press, Colorado, 1998, eller Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought. 
Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, Routledge, New York, 2000. Ett 
sådant angreppssätt kan mera allmänt kallas problem- eller intresseorienterat. Se till exempel 
Peter Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, 1992. 
31 Efterfrågesidan har behandlats av ekonomer och sociologer som Anita Nyberg,”Hemnära 
marknadstjänster – kvinnornas befriare?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1999, Ann-Marie 
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mellan arbetsmarknad och arbets- och anställningsvillkor, men i fråga om 
husligt arbete finns det en särskild koppling. Den arbetsrättsliga lagstiftningen 
för arbete i arbetsgivarens hushåll har nämligen införts just med syftet att öka 
tillgången på arbetskraft inom yrket. Den hembiträdeslag som kom till år 1944 
och som var den första lagstiftningen på området, hade som syfte att öka 
rekryteringen till hembiträdesyrket och sågs som en del av lösningen på 
befolkningsfrågan.32 Den lagstiftning om anställning i hushåll som gäller idag 
är en modernisering av hembiträdeslagen och i den lagens förarbeten diskuteras 
vissa stadganden om anställningsvillkor utifrån tillgången och efterfrågan på 
arbetskraft.33 

1.3 Undersökningens syften, avgränsningar och frågor 
Undersökningens syfte är att utforska den arbetsmarknadsrättsliga och 
arbetsrättsliga regleringen av betalt arbete i privata hushåll liksom de intressen 
och motiv som ligger bakom framväxten av särskilda regler för sådant arbete. 
Med arbete i hushåll, husligt arbete och hushållstjänster avses i undersökningen 
sådana typer av arbetsuppgifter, som omfattas av lagen (1970:943) om arbetstid 
m.m. i husligt arbete. Det omfattar ”allt arbete som utförs i och för det privata 
hushållet och som behövs för dettas normala behöriga skötsel”.34  

Undersökningens tyngdpunkt ligger på de förhållanden som gäller när en 
arbetstagare är anställd direkt i ett hushåll, men också arbete som 
uppdragstagare och den arbetsrättsliga regleringen av anställningar i 
hushållstjänsteföretag berörs. De särskilda förhållanden som gäller när arbete i 
privata hushåll utförs inom ramen för socialtjänsten eller med stöd av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattas 

                                                                                                                                       
Pålsson & Erik Norrman, 1994, Ellinor Platzer, “Genuskontrakt och social differentiering. Om 
karriärfamiljers efterfrågan på hushållstjänster” i Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin & Schömer, 
Eva (red.) Mer än bara kvinnor och män, 2003, liksom i Tjänsteutredningen (SOU 1994:43) och 
Tjänstebeskattningsutredningen (SOU 1997:17). 
32 Tanken var att hushållsarbetet skulle underlättas och att välbeställda kvinnor därmed skulle 
uppmuntras att föda barn. Se vidare avsnitt 2.4. 
33 I Prop. 1963:126, s. 35, argumenterade man emot att låta arbete i hushåll omfattas av 
arbetsmiljölagstiftningen genom att hänvisa till arbetsgivarnas ansträngningar att skapa en bra 
miljö för att kunna behålla ett hembiträde. I prop. 1974:88 s. 190 gjordes uppsägningstiden 
relativt kort med hänvisning bland annat till att efterfrågan på arbetskraft kraftigt översteg 
tillgången.  
34 Om begreppets närmare innehåll, se vidare 7.2. 
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däremot inte utan kommer att behandlas i ett kommande projekt.35 Att 
regleringen om stöd och service till funktionshindrade ändå nämns i vissa fall, 
hänger samman med att den i några avseenden har påverkat regleringen av 
arbete i arbetsgivarens hushåll. 

Syftet med undersökningen är också att jämföra regleringen av husligt 
arbete med regleringen av annat arbete på arbetsmarknaden. Det intressanta är 
vilken ställning den rättsliga regleringen ger de husligt arbetande inte bara i 
förhållande till arbetsgivaren utan också i förhållande till andra arbetstagare 
och till samhället i stort.  

För att uppfylla syftet ställs en rad frågor om i vilken mån särskilda regler 
har gällt och gäller för husligt arbete.  

När det gäller arbetsmarknaden rör frågorna främst dels utlänningsrättens 
regler om uppehålls- och arbetstillstånd, dels regler om privat och offentlig 
förmedling av arbetskraft. I detta sammanhang aktualiseras 
arbetsmarknadsregleringens roll för arbetsmarknadens uppdelning efter kön 
och etnicitet. 

När det gäller den arbetsrättsliga regleringen gäller frågorna och 
jämförelserna anställningens ingående och upphörande och främst då 
anställningsskyddet. De gäller vidare arbetstagarens arbetsskyldighet i fråga 
om arbetsuppgifter och arbetsmängd, d.v.s. regler om arbetstid och ledighet 
samt arbetsgivarens skyldighet att betala lön. Vidare gäller frågorna arbetsmiljö 
och skydd mot trakasserier och diskriminering. Slutligen gäller de tillsynen 
över att reglerna följs, rätten att väcka talan samt sanktioner vid brott mot 
reglerna. 

Arbetsrättsligt kan en arbetstagares ställning i förhållande till arbetsgivaren 
påverkas på många olika sätt. Vissa kategorier av arbeten eller relationer 
mellan arbetsgivare och arbetstagare kan till exempel uteslutas från 
arbetsrättsligt skydd. Därför är lagstiftarens beslut om att inte intervenera i ett 
förhållande genom lagstiftning lika betydelsefulla för undersökningen som 
beslut att vidta rättsliga åtgärder.36 De kan också ta sig uttryck i att olika 
arbeten eller arbetsrelationer ges olika starkt skydd i form av rättigheter och 

                                                        
35 En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat, ett projekt som finansieras av FAS och 
beräknas pågå under åren 2006–2008. 
36 Kerry Rittich, 2002, s. 125, menar att den kompensation som olika parter åtnjuter och de risker 
de tar i samband med olika aktiviteter påverkas lika mycket av frånvaron av regler som av 
existensen av regler, eftersom bristen på rättigheter medför kostnader för arbetstagarna och 
motsvarande vinster för arbetsgivarna. 
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skyldigheter, regler om tillsyn av myndigheter, möjligheter att väcka talan samt 
sanktioner vid brott mot reglerna. Allt detta får konsekvenser för fördelningen 
av makt, resurser och delaktighet. 

Vid genomgången av förarbeten och rättspraxis ställs också frågor om 
drivkrafter och argumentation bakom utformningen av lagstiftningen. Det 
gäller till exempel vilka motiv som har formulerats för och emot att 
överhuvudtaget reglera det husliga arbetet eller för och emot att jämställa det 
husliga arbetet med annat arbete.  

Diskussionen i undersökningen förs utifrån ett feministiskt perspektiv,37 
vilket innebär att frågor om makt och över- och underordning är centrala.38 Det 
husliga arbetet utförs som jag ser det typiskt sett i olika slags maktförhållanden, 
som ofta inte kan hållas isär utan skär in i varandra och förstärker eller 
försvagar varandra. Det obetalda husliga arbetet utförs traditionellt av kvinnor, 
medan män tillägnar sig det och det obetalda hemarbetet har osynliggjorts och 
värderats lågt såväl ekonomiskt som i andra avseenden.39 I förhållande till sin 
storlek har hemarbete sagts vara det i särklass minst uppmärksammade och 
lägst värderade av alla arbeten.40 Också det avlönade husliga arbetet utförs i de 
allra flesta fall av kvinnor. Det har hävdats att det trots stora olikheter mellan 
olika typer av tjänster som bjuds ut på en framväxande informell internationell 
marknad: hushållstjänster, omsorgsarbete och sexuella tjänster, också finns 
stora likheter, därför att det handlar om traditionellt kvinnligt kodade arbeten 
präglade av osynlighet, sårbarhet, låg status och underbetalning.41  

                                                        
37 Ett feministiskt perspektiv kan definieras som ett kritiskt perspektiv som strävar efter att 
identifiera, blottlägga och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön (Claudia Lindén och 
Ulrika Milles i Feministisk bruksanvisning, 1995, s. 9). 
38 Att det råder ett maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare är också arbetsrättens 
utgångspunkt i och med att denna ses som en skyddslagstiftning för den svagare parten i 
förhållandet, nämligen arbetstagaren, se till exempel Folke Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 11. 
39 Se till exempel SOU 1997:139, s. 25 ff. 
40 Enligt Ann-Marie Pålsson, s. 13, överstiger det i timmar räknat i Sverige storleken på hela den 
privata sektorn och motsvarar mer än 2,7 miljoner heltidsjobb, men värderas till nära noll i den 
offentliga statistiken. Anita Nyberg har beräknat att omfattningen av oavlönad matlagning och 
diskning i hushållen är större än hela tillverkningsindustrin i arbetstid räknat, den oavlönade 
”städsektorn” är större än bank- och försäkringsverksamhet, den oavlönade ”tvätt- och 
stryksektorn” är större än jord- och skogsbruk etc. (Nybergs citationstecken). (Feministiska 
ekonomer och feministisk ekonomi – exemplet nationalekonomi, KvT, nummer 3–4, 2001, s. 8). 
41 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap, 2005, s. 103. 
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 I det avlönade husliga arbetet råder även andra maktförhållanden än 
förhållandet mellan könen. Sociala skillnader, klasskillnader mellan 
arbetstagare och arbetsgivare, kan vara särskilt synliga på så sätt att arbetet 
utförs i en personlig relation av över- och underordning och att den tjänande 
funktionen ofta är central i arbetet. Undersökningar visar också att arbetsgivare 
och arbetstagare mestadels kommer från olika samhällsklasser.42 
Maktförhållanden kvinnor emellan kan därför bli uppenbara i det betalda 
husliga arbetet. En viktig aspekt av genusproblematiken är emellertid också att 
hushållstjänster ofta har gjorts till en fråga om relationer mellan kvinnor, fastän 
frågan lika väl kan vidgas till att gälla vilket kön som ska utföra hemarbetet, 
d.v.s. till en fråga om relationen mellan könen. 

I det husliga arbetet kan det också råda maktförhållanden som har samband 
med nationalitet, etnicitet eller immigrationsstatus. I och med 
internationaliseringen av arbetsmarknaden har konflikter och maktförhållanden 
mellan olika nationaliteter och etniska grupper uppstått, skärpts eller 
tydliggjorts och sådana skillnader kan bli uppenbara när utländska kvinnor 
utför tjänster åt hushåll i Sverige.  

Även åldersskillnader kan vara grund för ojämlika förhållanden, då de som 
utför arbetet ofta är betydligt yngre än arbetsgivarna och ibland minderåriga.43 
Ofta förekommer dessa olika förhållanden av ojämlikhet samtidigt i husligt 
arbete och kan vidmakthålla och förstärka varandra. 

1.4 Material  
Rättskällorna för undersökningen av den arbetsrättsliga avvägningen mellan 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen är lagstiftning med förarbeten samt 
rättspraxis och – när detta är aktuellt – kollektivavtal. Dessa källor är i och för 
sig traditionellt arbetsrättsliga källor, men de skiljer sig ändå mycket från 

                                                        
42 Historiska undersökningar i Sverige har visat att de anställda oftast kom från landsbygden eller 
från fattigare hem, medan välbeställda hushåll i städerna anlitade dem (prop. 1944:217, s. 35). I 
samma riktning pekar undersökningar som gjorts idag (se 1.1). Ett undantag kan vara 
relationerna i så kallade vårdkedjor, där medelklasskvinnor från vissa länder anlitas i 
medelklasshushåll i rikare länder, medan fattigare kvinnor i deras eget land tar hand om deras 
barn. Zeynep Kasli, Transnationalisation in Practice, Undocumented Migrant Care Workers and 
their Women Employers in Turkey, 2006. 
43 Svenska undersökningar av husligt arbete på 1930- och 1970-talen visade att mestadels unga 
kvinnor arbetade i sådana anställningar. Praktikkrav för vissa utbildningar bidrog till detta liksom 
åldersregler för au pairarbete, men det främsta skälet var troligen att det husliga arbetet var ett 
genomgångsyrke. 
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rättskällorna för andra områden av arbetslivet. Till skillnad från information 
om de områden av arbetsmarknaden, som vanligtvis är föremål för 
arbetsrättsliga undersökningar, är information om regleringen av arbete i 
arbetsgivarens hushåll svårtillgänglig. Rättspraxis saknas nästan helt och lagen 
är mycket knapphändigt beskriven i den arbetsrättsliga litteraturen.44 
Kollektivavtal saknas för situationer när någon är anställd direkt i hushållet 
men finns för anställningar i tjänsteföretag. Det finns inte heller någon 
lagkommentar till lagen om arbetstid mm. i husligt arbete. 

För undersökningen av arbetsmarknadsregleringen och utlänningsrätten 
utgörs materialet inte bara av lagstiftning och rättspraxis utan också av 
internationella konventioner samt – vad gäller arbetstillstånd – myndigheternas 
riktlinjer. Riktlinjerna har stor praktisk betydelse, eftersom beslut som fattats i 
enlighet med dem inte kan överklagas.45 Utlänningsrättsliga frågor anses för 
övrigt inte heller vara sådana civila rättigheter och skyldigheter, som omfattas 
av rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.46 

Argumentationen för den reglering, som finns idag, står ofta att finna i 
förarbeten till lagstiftning relativt långt tillbaka i tiden. Det historiska 
materialet om regleringen av husligt arbete har därför analyserats relativt 
ingående.47  Frånvaron av nutida diskussion och forskning i Sverige om arbets- 
och anställningsförhållanden i husligt arbete gör att också litteraturen i många 
fall är av gammalt datum. 

Förekomsten och omfattningen av olika typer av hushållstjänster har 
kartlagts med hjälp av information från bland annat SCB, AMS, Skatteverket 
och Migrationsverket. Från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer liksom 
från företag för hemservice har jag fått information om kollektivavtal och 
facklig verksamhet m.m. I dessa fall har statistik, hemsidor, intervjuer och 
andra muntliga uppgifter använts som källor. Några intervjuer med arbetsgivare 

                                                        
44 Se till exempel Folke Schmidt, Löntagarrätt, 1994, Axel Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, 2000, 
Mats Glavå, Arbetsrätt, 2001. Något mera utförlig är Tore Sigeman, Arbetsrätten. En översikt, 
fjärde reviderade upplagan, 2006. 
45 Invandrarverket (nuvarande Migrationsverket) har ansetts vara den främsta källan till praxis i 
fråga om beslut som inte är överklagbara (prop. 1996/97:25 s. 155). 
46 SOU 1999:16, s. 142, och Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 
143.  
47 Aubert, Eckhoff & Sveri lägger i En lov i søkelyset stor vikt vid det husliga arbetets historiska 
rötter i sin analys av förhållandena i arbetet. 
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och arbetstagare har inte gjorts på grund av de stora metodproblem som sådana 
intervjuer skulle innebära. 

Sist men inte minst har historisk, sociologisk, rättssociologisk och 
ekonomhistorisk litteratur använts för att ge en ökad förståelse för regleringens 
utformning och för att foga in undersökningen i ett vidare rättsvetenskapligt 
och samhällsvetenskapligt sammanhang. 

1.5 Disposition 
Boken är indelad i 2 delar och 9 kapitel. 

Kapitel 1 består av denna inledning med en redogörelse för 
undersökningens inriktning och karaktär samt för forskningen på området. 

Del I handlar om regleringen av arbetsmarknaden för husligt arbete. 
Kapitel 2 rör åtgärder som har vidtagits historiskt av statsmakterna, till 

exempel i fråga om utlänningspolitik och invandringspolitik, för att påverka 
tillgången på arbetskraft till husligt arbete, liksom vilka kategorier personer 
som har rekryterats till arbete i arbetsgivarens hem.  

Kapitel 3 gäller utlänningsrättens regler om uppehållsrätt och arbetstillstånd 
och de eventuella särskilda regler som gäller för arbete i hushåll.  

Kapitel 4 rör offentlig och privat arbetsförmedling och de eventuella sär-
skilda regler om arbetsförmedling som gäller för arbete i hushåll.  

Del II handlar om den arbetsrättsliga regleringen av arbete i privata hushåll. 
Kapitel 5 behandlar den historiska framväxten av regleringen av arbete i 

arbetsgivarens hushåll och innehåller en genomgång av argumentationen i 
förarbetena kring den särskilda regleringen av arbete i hushåll. 

Kapitel 6 rör gränsdragningen mellan anställning och uppdrag och 
behandlar översiktligt förhållandena när arbete utförs i form av anställning 
respektive i form av uppdrag. 

Kapitel 7 innehåller en redogörelse för de arbetsrättsliga regler som gäller 
då en person är anställd direkt i ett hushåll liksom för hur de reglerna skiljer sig 
från regleringen av annat arbete. Det rör också konsekvenserna av att fackliga 
organisationer saknas för området. 

Kapitel 8 rör anställning i tjänsteföretag för hushållstjänster och de eventu-
ella särskilda regler som gäller när tjänster utförs i privata hushåll. 

Varje kapitel avslutas med en diskuterande sammanfattning av 
undersökningen av det rättsliga materialet. Hela boken avslutas med en 
sammanfattande diskussion i kapitel 9. 
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1.6 Forskningen på området 
Forskningen om regleringen av anställnings- och arbetsförhållanden i husligt 
arbete är inte omfattande. I Sverige har det genomförts en större vetenskaplig 
undersökning av anställnings- och arbetsförhållandena i husligt arbete, där 
också regleringen berörs, nämligen Kerstin Mobergs avhandling i historia från 
år 1978.48 I Norge har Vilhelm Aubert, Torstein Eckhoff och Knut Sveri 
genomfört en mycket omtalad rättssociologisk undersökning kring införandet 
år 1949 av den norska hembiträdeslagen – Midlertidig lov om arbeidsvilkår for 
hushjelp.49 Internationellt har ämnet hushållstjänster under senare år varit 
föremål för omfattande forskning, där särskilt situationen för migrerande 
husligt arbetande behandlas.50 I Sverige har en rad forskare inom historia, 
ekonomi och sociologi skrivit artiklar i ämnet hushållstjänster, främst med 
utgångspunkt i diskussionen om skattesubventionering för hushållstjänster. 
Dessa berörs kortfattat i den mån de rör arbets- och anställningsförhållanden 
eller arbetsmarknad för husligt arbetande.51  

Forskningen presenteras nedan i kronologisk ordning efter den tidsperiod 
den behandlar. När det gäller aktuell utländsk forskning har jag valt att 
presentera Bridget Andersons uppmärksammade sociologiska arbete om 
villkoren för migrerande hushållsarbetare i olika europeiska länder.52 
Presentationerna är relativt utförliga och det hänger samman med att jag velat 
ge en viss empirisk bakgrund till den diskussion om rättsreglerna, som är denna 
boks ämne. 

                                                        
48 Kerstin Moberg, Från tjänstehjon till hembiträde. En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga 
kampen 1903–1946, 1978. 
49 Vilhelm Aubert, Torstein Eckhoff & Knut Sveri, En lov i søkelyset, Sosialpsykologisk 
undersøkelse av den norske hushjelplov, 1952. 
50 Några exempel är Madeleine Leonard, Invisible Work, Invisible Workers. The informal 
Economy in Europe and the US, London 1998; Nicky Gregson & Michelle Lowe, Servicing the 
Middle Classes. Class, Gender and Waged Domestic Work in Contemporary Britain, 1994, och 
Rhacel Salazar Parreanas, Servants of globalization. Women, migration and domestic work, 
2001. 
51 För närvarande pågår avhandlingsarbete med anknytning till ämnet av Karin Carlsson, 
historiska institutionen vid Stockholms universitet och av Ellinor Platzer, sociologiska 
institutionen vid Växjö universitet. 
52 Bridget Anderson, Doing the dirty work? The Global Politics of Domestic Labour, 2000. 
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1.6.1 Hembiträdenas organisering och fackliga kamp 
Ämnet för Kerstin Mobergs avhandling ”Från tjänstehjon till hembiträde. En 
kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903–1946” är främst 
hembiträdenas fackliga kamp under den tid då en sådan kamp fördes, men 
arbetet innehåller också ingående beskrivningar av förhållandena i yrket och de 
rättsliga reformer som diskuterades under perioden.  

I avhandlingen beskrivs hembiträdenas sociala ursprung och yrkesgruppens 
löne-, bostads- och arbetsförhållanden, liksom arbetsmarknaden för olika 
kategorier av husligt anställda. Vidare ges en översikt över den internationella 
bakgrunden till hembiträdenas kamp och över hembiträdesföreningar i andra 
länder, främst i Tyskland och de nordiska länderna. Den fackliga agitationen, 
husmodersföreningarnas inställning till tjänarinnornas53 fackliga verksamhet, 
olika socialistiska grupperingars förhållande till hembiträdenas strävanden samt 
hembiträdesrörelsens interna motsättningar diskuteras ingående. Utredningar 
och lagförslag om hembiträdenas arbetsförhållanden presenteras liksom 
debatterna kring dessa i riksdagen och tidningspressen. Material för 
avhandlingen är främst föreningars och privatpersoners arkiv, men också 
omfattande statistiskt material och riksdagstryck. 

Kerstin Moberg menar att hembiträdesföreningarna i de undersökta länderna 
ofta från början stöddes av socialt intresserade husmödrar, som ivrade för 
organisering som hade som syfte att ”höja” hembiträdena genom till exempel 
yrkesutbildning och föredrag.54 Men så småningom – i Sverige på 1920- och 
1930-talen – blev det fackliga inslaget i föreningarnas verksamhet starkare och 
en radikalisering inträdde. Hembiträdena kämpade för en reglering av 
arbetstiderna, för jämställdhet med industriarbetarna och för att slippa lyda 
under tjänstehjonsstadgor.55 Deras kamp mötte då ett starkt motstånd från 
husmödrarna. Bristen på facklig motpart och motståndet från husmödrarnas 
sida gjorde att hembiträdesföreningarna inte i längden kunde verka som 
fackliga organisationer utan i stället inriktade sig på praktisk verksamhet som 
att driva studiecirklar eller platsbyråer eller att verka för stöd till arbetslösa 
tjänarinnor.56 

                                                        
53 Ordet tjänarinna används i Mobergs avhandling liksom under den studerade tiden parallellt 
med ordet hembiträde. 
54 Kerstin Moberg, s. 
55 Kerstin Moberg, s. 
56 Kerstin Moberg, s. 
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Författaren menar att anledningen till att det var svårt att aktivera 
hembiträdena fackligt var deras speciella arbetssituation. Hembiträdena levde i 
nära kontakt med sina arbetsgivare och tog intryck av deras värderingar och 
politiska uppfattningar. De arbetade oftast ensamma och blev isolerade från 
den grupp de kom från och utsattes inte för påverkan av arbetskamrater, vilket 
var fallet på större arbetsplatser. Hembiträdena hade inte heller vare sig tid eller 
krafter att ägna åt organisationsarbete. Karakteristiskt var också att det arbete, 
som yrkesgruppen utförde, varken av omvärlden eller av dem själva 
uppfattades som ett riktigt arbete.57 

Socialdemokratins intresse för hembiträdenas situation var enligt författaren 
delvis valpolitiskt.58 Men målet var också att ena hembiträdena i en facklig 
organisation, som var så stark att den kunde tvinga fram förhandlingar och stå 
som avtalsslutande part med husmödrarna. Till obenägenheten och osäkerheten 
från socialdemokratiskt håll om man borde stödja hembiträdenas organisering 
bidrog att de flesta hembiträden arbetade inom högre inkomstgrupper. Inom 
socialdemokratiska kretsar ifrågasatte man om man skulle arbeta för ett system 
som snart skulle tillhöra det förgångna. Uppfattningen var att 
samhällsutvecklingen skulle bidra till att hembiträdena försvann och att 
samhället övertog deras uppgifter.59 

1.6.2 Regleringen av husligt arbete 
En undersökning av den norska hembiträdeslagen som genomförts av Vilhelm 
Aubert, Torstein Eckhoff och Knut Sveri, presenterades år 1952 i ”En lov i 
søkelyset. Sosialpsykologisk undersøkelse av den norske hushjelplov”. 
Författarna belyser ”den meget omtalte sammenheng mellom juss og 
samfunnsvitenskap”60 genom att sammanföra juridiska och socialpsykologiska 
synsätt i behandlingen av en konkret forskningsuppgift. De riktar sökarljuset 
mot den norska hembiträdeslagen och dess bakgrund och funktion och studerar 
särskilt lagens betydelse för de personer vilkas levnadsförhållanden den avser 
                                                        
57 Kerstin Moberg, s. 226 f. 
58 LO saknade enligt Kerstin Moberg en kvinnopolitisk strategi och valde att satsa på männen – i 
synnerhet som de kvinnliga medlemmarna i stor utsträckning försvunnit i samband med 
storstrejken år 1909. Samtidigt var den socialdemokratiska kvinnorörelsen ekonomiskt svag och 
beroende av LO. (Kerstin Moberg, s. 222 med hänvisning till Gunnar Qvist, Statistik och politik. 
Landsorganisationen och kvinnorna på arbetsmarknaden, 1974, s. 159 ff. och s. 178). 
59 Kerstin Moberg, s. 222. 
60 ”det mycket omtalade sambandet mellan juridik och samhällsvetenskap” (min övers.), Aubert, 
Eckhoff & Sveri, s. 12. 
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att reglera.61 De studerar också i någon mån lagstiftningsprocessen och de 
förväntningar, beteendemönster och attityder som anknyter till den.62 
Författarna drar in teoretiska synsätt från socialpsykologin i undersökningen 
och tar också upp vissa juridiska och rättsfilosofiska problemställningar till 
diskussion och konfronterar dem med materialet. De formulerar då hypoteser 
om ”rättsreglernas sociala funktion”.63  

Undersökningen av hembiträdeslagens betydelse och funktion genomfördes 
i form av intervjuer med 299 husmödrar och 299 hembiträden, som befann sig i 
arbetsgivar/arbetstagarförhållande till varandra och som var slumpmässigt 
utvalda ur ett offentligt register med 5 800 sådana förhållanden.64 Ett av 
huvudsyftena med undersökningen var att ta reda på i vilken mån husmödrarna 
och hembiträdena kände till lagens regler och vilken roll bestämmelserna 
spelade för dem.65 De frågor som ställdes i intervjuerna gällde  

1/ bakgrundsdata (hembiträdenas och husmödrarnas ålder, utbildning och 
organisationstillhörighet etc.) 

2/ Faktiska arbetsvillkor inklusive löneförhållanden 
3/ Uppfattning om och inställning till hembiträdesyrket, hembiträdenas 

arbetsvillkor och den andra parten 
4/ Avtalen 
5/ Kännedom om lagen 
6/ Inställning till lagen.66 

Undersökningen visade bland annat att hembiträdenas villkor inte var på långt 
när så gynnsamma som de framställts i debatten och förarbetena67 och att 
lagens bestämmelser mycket ofta överträddes. Detta gällde särskilt reglerna om 
arbetstidens längd och om ersättning för övertid och under semester. Det 
framgick också att majoriteten av de tillfrågade trodde att lagen var dispositiv, 

                                                        
61 De generella ekonomiska och sociala förhållandena i samhället tjänar hela tiden som bakgrund 
för analysen i En lov i sökelyset. 
62 A. a., s. 13. 
63 A. a., s. 14 ff. 
64 Ingående resonemang förs i kapitel 3, s. 46 ff., om urvalsmetoden, bortfallet, intervjuerna och 
övriga metod- och materialfrågor. 
65 Aubert, Eckhoff & Sveri menar att lagen inte utövar någon direkt påverkan genom 
domstolsutslag, eftersom det praktiskt taget inte förekommer att de den angår vänder sig till 
jurister med anledning av en tvist. Därför är det särskilt viktigt i fråga om hembiträdeslagen att 
de, vilkas livsförhållanden den tar sikte på att reglera, känner till den (s. 19 f.). 
66 A. a., s. 54 f. 
67 A. a., s. 177 f. 
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trots att många av dess bestämmelser var tvingande.68 Vidare fanns det 
praktiskt taget inget samband mellan kunskap om lagbestämmelserna och 
laglydighet.69 

Av undersökningen framgick också att hembiträdena ytterst sällan försökte 
göra någonting åt överträdelser av lagen. Författarna antar att det 
traditionsbestämda statusförhållandet mellan parterna var väsentligt för 
hembiträdenas situation, särskilt som det gällde ett nära personligt 
förhållande.70 De anser också att hembiträden och husmödrar representerar två 
grupper med mycket olika status inom samhällets sociala struktur, ”eller – om 
man så vill – dess prestige- och makthierarki”71 och att prestigemomentet bland 
annat kan förklara de avvikelser som hembiträdena gör från ”the economic 
woman’s” beteende.72 Hemhjälparna var nämligen enligt författarna inte 
inställda på att förbättra förhållandena i yrket utan snarare på att önska sig bort 
från det och över i något bättre. De sökte därför inte efter något sådant vapen 
som lagen erbjöd dem.73 

Materialet tydde enligt författarna på att lagstiftarens förväntningar på 
lagens effekter varit föga realistiska. I det sammanhanget gör de två 
antaganden. Det ena är att starka krafter verkar för att lagstiftaren ska hålla sig 
till argumentationsmönster och sätt att skriva lagar på, som av tradition är 
erkända inom ”lagstiftarmiljön”. Hembiträdeslagen hade därför formats efter 
samma läst som andra lagar och vissa av dess bestämmelser var så 
komplicerade att de knappast kunde tränga igenom som normer för 
hembiträdenas arbetsvillkor.74 

Det andra antagandet är att starka krafter verkar för att lagstiftaren ska 
utforma lagen på ett sådant sätt att det inte uppstår allvarliga konflikter inom 
lagstiftarmiljön eller samhällsgrupper som står i nära kontakt med den miljön. 
Lagarnas innehåll bestäms enligt författarna i stor utsträckning av icke-rättsliga 

                                                        
68 A. a., s. 133 f.  
69 A. a., s. 165. Författarna diskuterar inte hur detta kan komma sig. 
70 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 64. 
71 A. a., s. 62. Den sociala skillnaden var enligt författarna tydlig, trots den brist på hembiträden, 
inkomstutjämning och allmän demokratisering som rådde vid tiden för undersökningen.  
72 A. a., s. 64. Med economic woman avser författarna förmodligen en kvinna som ser till sina 
egna intressen och i varje situation handlar rationellt utifrån vad som är ger henne själv störst 
utbyte (från nationalekonomins ”economic man”). 
73 A. a., s. 133. 
74 A. a., s. 174. 
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normer i samhället.75 Så till exempel finns det bestämda gränser för vilka delar 
av människolivet som det anses höra till god ton att lagreglera, som varierar 
från plats till plats och från tid till tid.76 Av uttalanden i förarbetena drar 
författarna slutsatsen att hembiträdeslagen varit nära att komma i konflikt med 
traditionella uppfattningar om ”hemmets helgd” och ”privatlivets fred” och 
menar att lagstiftaren då väjt undan med följd att lagens motiv fått en prägel av 
självmotsägelser och irrationalitet.77 Lagen har därmed fått en sådan 
utformning att den praktiskt taget inte gav några möjligheter för hembiträdena 
att få igenom några krav.78 

1.6.3 Migrerande hushållsarbetare 
Bridget Anderson har i ett uppmärksammat sociologiskt arbete ”Doing the dirty 
work? The Global Politics of Domestic Labour”, gjort en kartläggning under 
åren 1995 och 1996 av förhållandena i husligt arbete som utförs av migrerande 
kvinnor i Europa. Hon beskriver rekrytering, arbete, löner, arbetstider, 
bostadsförhållanden och anställningsförhållanden i fem europeiska städer: 
Aten, Barcelona, Bologna, Berlin och Paris. Arbetet bygger på intervjuer om 
anställnings- och arbetsförhållanden med anställda och arbetsgivare. Också 
betydelsen av de olika ländernas arbetsmarknadspolitik och invandringspolitik 
diskuteras.  

Bridget Anderson menar att betalt husligt arbete har problematiserats 
anmärkningsvärt lite i forskningen.79 Att ignorera det betalda husliga arbetet är 
enligt hennes mening att bortse inte bara från klassfrågor utan också från 
arbetsdelningen efter ras i reproduktivt arbete, eftersom betalt husligt arbete i 
privata hushåll oproportionerligt ofta utförs av rasifierade grupper.80 Anderson 
menar att forskningen om obetalt hemarbete och om betalt husligt arbete med 
några få undantag är opåverkade av varandra. Genom att utgå från teorier om 

                                                        
75 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 172, med hänvisning till James Coolige Carter, Law: Its Origin, 
Growth and Function, New York, 1907, och Karl Olivecrona, Is a sociological Explanation of 
Law possible? Theoria XXIV, 2, 1948, s. 199 not 8. 
76 Aubert m.fl. , s. 172. 
77 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 173. 
78 A. a., s. 183 f. 
79 Bridget Anderson, s. 1.  
80 A. a., s. 1. Anderson använder ordet ”racialised”. Jag har översatt det med rasifierad, vilket 
används av Paulina de los Reyes & Diana Mulinari i Intersektionalitet, kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap, 2005, s. 10. Med rasifiering menar de skapandet av en hierarkisk 
ordning baserad på ”ras”. 
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bådadera och tillämpa dem på erfarenheter hos migrerande husligt arbetande i 
1990-talets Europa vill Anderson ge en inblick i varför betalt husligt arbete 
ökar i Europa och varför en så stor andel av de anställda tillhör rasifierade 
grupper.81 

Författaren framhåller att det råder mycket stora skillnader i de husligt 
anställdas erfarenheter. Medan vissa husligt anställda lever under slavliknande 
förhållanden med våldtäkter och misshandel, kommer andra väl överens med 
sina arbetsgivare och har inga klagomål på löner, arbete eller behandling.82 Hur 
den individuella anställningssituationen gestaltar sig beror på en mängd olika 
faktorer. Anderson menar att två faktorer har större betydelse än något annat: 
om arbetstagaren har sin bostad hos arbetsgivaren eller inte och arbetstagarens 
formella relation till staten, d.v.s. om den anställda har tillstånd att arbeta i 
landet eller inte.83 Den olika behandlingen av husligt anställda, inklusive 
användandet av våld, avspeglar och varierar dessutom med kvinnors och 
rasifierade gruppers allmänna situation i de olika länderna.84 

Enligt Bridget Andersson gör användningen av betalt husligt arbete det 
möjligt för (huvudsakligen) vita medelklasskvinnor och män att undvika de 
intressekonflikter som ligger i arbetsdelningen efter kön och de utmaningar, 
både personliga och politiska, som kärnfamiljen står inför.85 Den kulturella, 
ekonomiska och politiska kampen om det reproduktiva arbetet, som innehåller 
frön till djupgående, revolutionär och antirasistisk feministisk förändring, löses 
av vissa medelklasskvinnor genom att de anställer någon som arbetar i 
hushållet. I den situationen blir skillnaderna mellan kvinnor tydlig.86 

En viktig komponent i det betalda husliga arbetet är enligt Bridget Anderson 
att det gynnar livsstilar, som annars skulle vara svåra eller omöjliga att 
upprätthålla. Själva anställandet av någon i hushållet sänker statusen på det 
arbete den anställda ska utföra, eftersom det är ett uttryck för att arbetsgivaren 
har viktigare saker att göra med sin tid. Ett äkta par anställer till exempel en 
husligt arbetande, en städerska, för att kunna få ”kvalitetstid” med barnen eller 
med varandra.87 

                                                        
81 Bridget Anderson, s. 11. 
82 A. a., s. 6. 
83 A. a., s. 28 
84 A. a., s. 128. 
85 A. a., s. 1. 
86 A. a., s. 6. 
87 A. a., s. 17 ff. 
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Det råder en viktig skillnad mellan husligt anställda som bor hos 
arbetsgivaren (live-ins) och dem som inte bor där (live-outs). De som bor hos 
arbetsgivaren tar ofta hand om barn eller andra vårdbehövande, medan de som 
inte bor där ofta har mera avgränsade arbetsuppgifter och kanske arbetar för 
flera familjer.88 ”Betalning” i natura (presenter, avlagda kläder etc) är vanligare 
bland live-ins. Ett av de största problemen för live-ins är arbetstiderna, vare sig 
de arbetar för ’goda’ eller ’dåliga’ arbetsgivare. Det gäller inte bara långa 
arbetsdagar utan också kravet på ständig tillgänglighet.89 

Enligt Bridget Andersson fyller den husligt arbetande, vare sig hon är 
städerska, barnflicka eller tjänarinna, en särskild roll, som innebär att hon 
reproducerar sin kvinnliga arbetsgivares status (som medelklass, icke-arbetare 
och ren) i kontrast till sig själv (som arbetare, degraderad och smutsig).90 
Anderson hävdar att det är den anställdas person snarare än hennes arbetskraft 
som arbetsgivaren försöker köpa och att den anställda skapas som ojämlik. 
Detta är enligt Anderson viktigt för vår förståelse av slaveriet, som hon 
uttrycker det, i husligt arbete. 91 

Avtalet om arbete i arbetsgivarens hushåll är enligt Bridget Anderson inte 
ett ”verkligt” anställningsavtal, eftersom det är ingånget mellan kvinnor om 
kvinnors arbete i hemmet. Författaren menar att det är problematiskt, både 
praktiskt och filosofiskt, att tillämpa begreppet anställningskontrakt på betalt 
hushållsarbete i privata hushåll. Sådant husligt arbete gäller enligt Anderson 
status för arbetsgivaren och skapandet och upprätthållandet av hierarkier 
mellan kvinnor.92  

Bridget Anderson menar att en del av arbetsgivarens makt över den husligt 
anställda beror på den enorma skillnaden i tillgång till resurser i det mottagande 
landet jämfört med migranternas ursprungsländer. Till detta kommer att staten 
kan förstärka arbetsgivarens makt genom immigrationslagstiftning som 
straffbelägger arbete av immigranter eller gör dem beroende av sin arbetsgivare 
för sin immigrationsstatus.93 Författaren menar att rötterna till de problem, som 
migrerande husligt anställda möter, ligger i uppdelningen mellan privat och 
offentligt och i skillnaden mellan desperat fattigdom och iögonenfallande 

                                                        
88 A. a., s. 28 
89 A. a., s. 40 f. 
90 A. a., s. 2. 
91 A. a., s. 2. 
92 A. a., s. 166. 
93 A. a., s. 6. 
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rikedom, där bakgrunden är en historia av grym imperialism och plundring. 
Problemen kan därför bara lösas med djupgående samhällsförändringar.94  

1.6.4 En ny arbetsmarknad för hushållstjänster i Sverige 
Under en period då antalet hembiträden eller andra anställda i hushåll i Sverige 
var mycket litet (ungefär åren 1975–1990), pågick inte heller någon forskning 
eller någon debatt om sådant arbete i Sverige. Sedan ungefär ett decennium har 
emellertid en rad forskare i Sverige skrivit artiklar i ämnet, främst med 
utgångspunkt i diskussionen om skattesubventionering för hushållstjänster. I 
någon mån har dessa artiklar rört arbets- och anställningsförhållanden eller 
arbetsmarknad för husligt arbetande.95  

Lisa Öberg har diskuterat problematiken kring vad hon kallar personliga 
tjänare.96 Hon antar att förhållandet mellan anställd och arbetsgivare blir 
särskilt laddat när båda befinner sig i ett och samma hem och menar att frågan 
om den personliga tjänaren ställer några av 1900-talets stora etiska, sociala och 
politiska problem på sin spets. Under det senaste århundradet har frågan om 
varje människas rätt till individuellt oberoende blivit alltmer accentuerad. 
Uppfattningen att det finns ett grundläggande mänskligt behov av en privat sfär 
är central i det moderna samhället och det anses viktigt att varje individ i 
möjligaste mån själv kan tillgodose sina privata behov och minska det 
personliga beroendet av omgivning och anhöriga. Det har också under seklets 
lopp blivit en alltmer självklar rättighet för varje anställd att slippa bo 
tillsammans med arbetsgivaren eller på sin arbetsplats, eftersom de 
beroendeförhållanden, som då lätt uppstår, gör det svårare för individerna att 
uppnå reell självständighet. Lisa Öberg menar att den personliga tjänaren 
utmanar idén om personlig frihet och integritet, både för arbetsgivaren och för 
den anställda.97 

Ellinor Platzer har gjort ett antal intervjuer med personer som anlitar au 
pairer.98 Intervjuerna visar att ett tungt vägande skäl att anställa en au pair är att 
                                                        
94 A. a., s. 196. 
95 Se till exempel Anita Nyberg ”Hemnära marknadstjänster – kvinnornas befriare?” i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1999. 
96 Lisa Öberg, Ett socialdemokratiskt dilemma, i Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla 
Wikander, Kvinnor mot kvinnor – om systerskapets svårigheter, 1999. 
97 A. a., s. 161 f. 
98 Kulturellt utbyte eller billig arbetskraft? – au pair i Sverige. Sociologisk forskning nr 3–4 
2002, s. 32–57. Ellinor Platzer har även skrivit Genuskontrakt och social differentiering i 
Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin & Schömer, Eva (red.), Mer än bara kvinnor och män, 2003, 
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få ”barnpassning ständigt tillgänglig”, att få mer tid för sin partner och sina 
barn och ”att göra roligare saker på helgerna än att städa”.99 Att anställa en au 
pair framstår då som en billig lösning och kanske den enda lösningen på 
tvåkarriärhushållens problem. Enligt intervjupersonerna är det inte möjligt att 
finna någon på den ordinarie svenska arbetsmarknaden som är beredd att bo 
hemma hos arbetsgivaren och ständigt vara tillgänglig för barnpassning och 
andra förekommande arbetsuppgifter. Samtidigt är efterfrågan på au pair-
platser mycket stor i Östeuropa. De som söker platser kommer ofta från fattiga 
förhållanden och är i stort behov av den ofta ringa ersättning de får. Ibland 
betraktas arbetet som au pair som ett sätt att ”få in en fot” i ett rikt land och det 
finns en förhoppning om att kunna stanna efter det att anställningen är slut.100 

Trots att arrangemanget med au pair på olika sätt är till gagn för de 
inblandade, kvarstår enligt Ellinor Platzer det faktum att verksamheten till stor 
del har en annan karaktär än vad som anges i det officiella syftet med de regler 
om tillstånd som au pair som Migrationsverkets ställer upp.101 Den reglering 
som finns är inte kopplad till några kontroll- eller sanktionsmöjligheter och kan 
därför snarare anses ha en symbolisk funktion än en reell.102  

 
 

                                                                                                                                       
samt en licentiatavhandling i rättssociologi i Lund år 2004 med titeln En icke-lag i sökljuset – 
exemplet hushållstjänster i Sverige, som rör diskussionen om lagstiftning om subventionering av 
hushållstjänster.  
99 A. a., s. 37 f. 
100 A. a., s. 43. 
101 Se vidare om regler om arbetstillstånd i kapitel 3. 
102 A. a., s. 49, med hänvisning till att Aubert, Eckhoff & Sveri i En lov i sökelyset, 1952, kommit 
fram till att den norska hembiträdeslagens funktion främst var symbolisk. 
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2 Historik. Arbetskraft till 
hushållsarbete 
Lagstiftning kan påverka både tillgång och efterfrågan på hushållstjänster. 
Efterfrågan kan påverkas av en rad faktorer som regler om barnomsorg, 
föräldraledighet, socialtjänst och sjukvård eller skatter. Tillgången på personer 
som utför hushållstjänster kan avgöras av regler om tillträde till andra yrken, 
om arbets- och anställningsvillkor, om arbetsförmedling och om tillträde till 
den svenska arbetsmarknaden för utländska medborgare. Detta kapitel ger en 
historisk översikt som berör alla dessa ämnen men främst gäller åtgärder från 
statsmakternas sida för att öka rekryteringen till husligt arbete. Kapitlet rör 
också vilka kategorier av personer som har rekryterats till arbete i 
arbetsgivarens hem. 

2.1  Tjänstetvånget 
Under 1800-talet blev ett stort antal människor i Sverige egendomslösa som en 
följd av en kraftig befolkningsökning.103 Tjänstehjonsstadgan från år 1833104 
syftade till att hindra den “lösa“ befolkningen från att falla samhället till last 
eller att hota den allmänna rättssäkerheten. Var och en som inte försörjde sig på 
annat sätt, var enligt bestämmelserna skyldig att ta tjänst hos en husbonde105 
och stadgan utgjorde på så sätt en lagstiftning mot lösdriveri.106 Reglerna 
bidrog därmed till att husbönderna försågs med arbetskraft till jordbruket och 
till hushållet.  

Tjänstehjonsstadgan innehöll både offentligrättsliga bestämmelser som 
syftade till att skapa ordning i tjänstehjonsväsendet och privaträttsliga regler 
om förhållandet mellan husbönder och tjänare.107 Den som åsidosatte 
formföreskrifterna vid avtalets ingående och annars kunde dömas till böter,108 

                                                        
103 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Lund 1993, s. 48 f. 
104 Den första tjänstehjonsstadgan kom till 1664 och stadgan ändrades ett antal gånger.  
105 1 art. 1 och 2 §§ tjänstehjonsstadgan, som upphävdes år 1885, hade rubriken ”Om skyldighet 
att laga försvar, såsom tjänstehjon, sig förskaffa”. 
106 Prop. 1926:183, s. 5. 
107 Privaträtten/civilrätten rör det inbördes förhållandet mellan ensklida individer samt mellan 
individer och civilrättsliga sammanslutningar, medan den offentliga rätten rör statens och 
kommunernas organisation och verksamhet samt det allmännas förhållande till de enskilda 
individerna (Bertil Brinck, m.fl. Civilrätt, tolfte upplagan, 1998, s. 7). 
108 Se till exempel 23–25 §§ tjänstehjonsstadgan. 
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ett tecken på att lagstiftaren såg det som ett samhällsintresse att arbetsavtalet 
följdes. Om ett tjänstehjon inte inställde sig i tjänsten i rätt tid eller avvek från 
tjänsten, hade husbonden rätt att låta hämta tjänaren med hjälp av 
polismyndigheten (45 § tjänstehjonsstadgan). Bestämmelserna om 
tjänstetvånget upphävdes år 1885, men reglerna om polishämtning av personer, 
som lämnat sitt arbete, fanns kvar ända till år 1919.109 

Att ta anställning i hushåll var för otaliga kvinnor långt in på 1900-talet den 
enda möjligheten att försörja sig och antalet husligt anställda steg oavbrutet 
fram till år 1930.110 Hembiträdenas111 antal uppgick enligt folkräkningarna vid 
den tiden till drygt 200 000 och det betalda husliga arbetet var därmed det 
största kvinnoyrket.112 I en utredning framhölls det att gruppen husligt 
arbetande blev långt mer omfattande än alla andra grupper, om man såg till det 
antal personer som faktiskt var sysselsatta med husligt arbete.113 

Hembiträdesyrket var ett genomgångsyrke. De flesta började arbeta som 
hembiträden när de slutat skolan och lämnade det i 25–30-årsåldern för att gifta 
sig eller för att gå över till annat arbete när sådana möjligheter så småningom 
öppnades. Många hembiträden önskade byta yrke och de främsta orsakerna till 
det var ofriheten och bundenheten i det husliga arbetet, bristen på bestämd 
fritid och yrkets låga anseende.114 De flesta hembiträden hade flyttat till den ort 
där de hade tjänst och majoriteten av dem som tjänstgjorde i städerna kom från 
landsbygden. Landsortsflickorna var en mer begärlig arbetskraft än flickor från 
de större städerna, eftersom de ansågs mera “lätthanterliga“.115 Även utländsk 

                                                        
109 Bestämmelserna ändrades genom lagen den 12 juni 1885 angående lösdrivares behandling 
respektive genom SFS 1919:212 angående upphävande av vissa bestämmelser i 
tjänstehjonsstadgan. 
110 Kerstin Moberg, s. 23. 
111 Under början av 1900-talet kallades de anställda i hushåll för piga, jungfru eller tjänarinna. 
Jungfru ansågs finare och användes därför i borgerliga hem och ordet piga fick så småningom 
dålig klang. Titeln hembiträde kom i bruk omkring 1920. År 1917 introducerades den av 
Stockholms Tjänarinneförening som ett led i försöken att skapa ett bättre anseende för de husligt 
anställda. På 1930-talet blev ordet hembiträde allt vanligare i platsannonserna (Kerstin Moberg, 
s. 223). 
112 SOU 1938:47, s. 100.  
113 SOU 1938:47, s. 98. Hur antalet sysselsatta i gränslandet mellan hemarbete, jordbruksarbete 
och yrkesmässigt husligt arbete ska beräknas, har varit föremål för ingående diskussioner bland 
statistiker, historiker och ekonomer, se t. ex Sten Carlsson, Den sociala omgrupperingen i 
Sverige efter 1866, 1966, och Anita Nyberg, Vad är förvärvsarbete? KvT nr 1 1987. 
114 Kerstin Moberg, s. 28 ff. 
115 Kerstin Moberg, s. 19 och 27. 
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arbetskraft anlitades.116 Under en period på 1920-talet försämrades villkoren 
inom yrket i samband med att hembiträden importerades från Tyskland och 
Åland och konkurrensen om arbetena ökade.117 I brist på kollektivavtal eller 
annan reglering bestämdes lönen av marknaden för husligt arbete.  

2.2  Privat arbetsförmedling blir offentlig 
Hembiträdena fick sina platser genom den offentliga arbetsförmedlingen, 
genom privata platsförmedlingar, s.k. kommissionskontor, genom annonsering 
eller privat rekommendation.118 Den privata arbetsförmedlingen reglerades 
genom kungörelsen angående kommissionärer för anskaffande åt tjänstehjon 
och andra av anställning inom och utom riket.119 Verksamheten som 
kommissionär krävde tillstånd från länsstyrelsen. Avsikten tycks ha varit att 
skapa kontroll över förmedlingen av svensk kvinnlig arbetskraft till utlandet, 
eftersom sådana platser ofta inte erbjöd de förmåner som utlovats.120 Men 
klagomål riktades även mot kontorens höga arvoden och ibland vilseledande 
annonsering vid förmedling inom landet och år 1916 utfärdades en ny 
kungörelse med syftet att utöva kontroll över verksamheten och över de taxor 
som togs ut.121 Det vanliga var att kommissionärerna först tog ut en 
inskrivningsavgift som gällde ett år. Därefter krävdes arbetsgivaren på en 
avgift och den arbetssökande på en viss provision på första månadslönen. 
Kommissionärerna anklagades för att locka flickor från landsorten till 
storstäderna genom vilseledande annonsering.122 Det hävdades att de unga 
flickorna kunde få vidkännas betydande kostnader för resorna och för 
anvisningen av en plats, oavsett om den var ledig eller ej.123  

                                                        
116 Joachim Nelhans beskriver i Utlänningen på arbetsmarknaden (akad.avh,), 1973, s. 17 ff., hur 
lantarbetare och säsongsarbetare från Polen och Galizien importerades till Sverige under 1900-
talets första decennier för att motverka löneökningar och strejker. 
117 Kerstin Moberg, s. 109, med hänvisning till Stockholms hembiträdens arkiv 1920–23. 
118 Kerstin Moberg, s. 17 ff. 
119 SFS nr 1884:5. Kungörelsen var en bilaga till tjänstehjonsstadgan. 
120 Kerstin Moberg, s. 17 f. Här kan antagligen dras en parallell till dagens förmedlingar av au 
pair-platser. Se vidare 4.2.1. 
121 SFS nr 1916:163 Kungörelse angående kommissionärer för anskaffande av arbetsanställning. 
122 Kerstin Moberg, s. 19. Se även Kent Friberg, Åsa Olli & Eskil Wadensjö, Privat förmedling 
av arbete i Sverige, 1999, s. 14. 
123 Kerstin Moberg, s. 19, med hänvisning till motionerna 1928 II:317, 1932 AK 1932:11. 
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Offentliga arbetsförmedlingar i olika former hade funnits ända sedan 1700-
talet.124 Den offentliga platsförmedlingen drevs ursprungligen i kommunal regi, 
men staten övertog i praktiken verksamheten under andra världskriget.125 De 
offentliga arbetsförmedlingarna förmedlade betydligt fler arbeten till män än 
till kvinnor.126 De privata förmedlingarna svarade för omkring 40 000 platser 
för kvinnor per år fram till år 1935. Det gällde yrkesområdena kontor och 
butik, hotell och restaurang, husligt arbete samt sjukvårdspersonal.127 År 1935 
förbjöds all privat arbetsförmedling i förvärvssyfte,128 men under de första åren 
var det närmast fråga om ett nyetableringsförbud.129 För männens 
arbetsmarknad hade de privata förmedlingarna då spelat ut sin roll.130 Sveriges 
husmodersföreningars riksförbund föreslog under remissbehandlingen av 
förslaget till förbud att en speciell platsförmedling skulle anordnas för 
hembiträden och att verksamheten där skulle förestås av särskilt kvalificerade 
kvinnor med takt och omdöme i personliga frågor. De ansåg detta särskilt 
motiverat som hembiträdeskåren säkerligen utgjorde landets största 
yrkesgrupp. Även Stockholms hembiträdesförening yttrade sig och hade som 
sitt önskemål att all arbetsförmedling gjordes avgiftsfri. Den ansåg också att 
den offentliga förmedlingen måste bli bättre skickad att fylla sin uppgift även 
för det husliga arbetet.131 

2.3 Flykten från det husliga arbetet 
Industrialiseringen och flykten från landsbygden innebar att stadsbefolkningen 
mer än fördubblades från sekelskiftet till 1940-talet. Kategorin yrkesutövare 
växte kraftigt medan kategorierna medhjälpande familjemedlemmar och tjänare 
minskade.132 När alltfler yrken blev tillgängliga för kvinnor, påverkade det 
både tillgången och efterfrågan på arbetskraft i det husliga arbetet. Efterfrågan 
på hembiträden ökade när gifta kvinnor började förvärvsarbeta133 Ökningen 

                                                        
124 Friberg, Olli & Wadensjö, Privat förmedling av arbete i Sverige, 1999, s. 20. 
125 Förmedlingsverksamheten blev statlig år 1948. En utförlig historik finns i SOU 1990:31, 
kapitel 5. 
126 Friberg, Olli & Wadensjö, tabell s. 48.  
127 A. a., s. 46 ff. och SOU 1946:44, s. 307. 
128 SFS nr 1935:113. 
129 Friberg, Olli & Wadensjö, s. 22. 
130 A. a., s. 46 ff. 
131 Prop. 1935 nr 83, s. 20. 
132 SOU 1938:47, s. 66 f.  
133 Kerstin Moberg, s. 25, med hänvisning till SOU 1937:16, s. 36 och 42 f. 
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berodde emellertid inte påde gifta kvinnornas ökade yrkesverksamhet utan den 
sammanföll med expansionen av de borgerliga yrkena. Inom borgarklassen 
ville man upprätthålla en viss standard och höll sig då gärna med hembiträde.134 
och tillgången på hembiträden minskade, när flykten från hembiträdesyrket till 
andra yrken inleddes. I konkurrens med industri, handel och restaurang drog 
det husliga arbetet det kortaste strået. När kvinnorna samtidigt flydde från 
landsbygden förvärrade det ytterligare landsbygdens hembiträdesfråga.135 Man 
talade om att bristen på kvinnor som var villiga att ägna sig åt hembiträdesyrket 
kunde medföra “ödesdigra konsekvenser för hem och samhälle“.136 

En reglering av arbetsförhållandena i det husliga yrket ansågs vara ett 
absolut villkor för att få en bättre rekrytering dit137 och år 1933 tillsattes en 
utredning om förhållandena inom det husliga arbetet, hembiträdesutred-
ningen.138 Den lämnade några år senare ett betänkande om utbildning av 
hembiträden139 och ett förslag till lag om reglering av anställnings- och 
arbetsförhållanden inom det husliga arbetet.140  

Remissinstanserna var relativt eniga om behovet av åtgärder. Det ansågs 
sedan länge ha spårats en tendens hos den kvinnliga arbetskraften att undvika 
att ta anställning i husligt arbete, om andra möjligheter till försörjning stått 
öppna. Det var få som stannade kvar inom hembiträdesyrket och allt färre unga 
flickor ville ägna sig åt det.141 Behovet av åtgärder som kunde medverka till en 
ökad tillströmning till yrket kunde inte nog understrykas.142 

Även den tilltagande arbetslösheten bland män blev ett argument för 
lagstiftning. Den manliga arbetskraften inom industrin hade i betydande 
utsträckning ersatts med kvinnlig, eftersom den kvinnliga arbetskraften i 
allmänhet stått till förfogande till ett lägre pris. Följden hade blivit arbetslöshet 
bland männen. Om man “kunde vinna en ökad uppskattning och förståelse för 
det för samhället så betydelsefulla hembiträdesyrket“ och de kvinnliga 

                                                        
134 Kerstin Moberg, s. 223. 
135 SOU 1939:15, s. 30 
136 A. bet., s. 53. 
137 A. bet., s. 46 ff. 
138 A. bet., s. 27 f. 
139 SOU 1937:16. 
140 SOU 1939:15. 
141 Under åren 1937–1942 fanns 60–70 000 lediga platser som hembiträden och mellan 50 000 
och 100 000 lediga platser för tillfällig hemhjälp. Mindre än hälften av platserna som 
hembiträden tillsattes (SOU 1937:16). 
142 Socialstyrelsen i prop. 1944:217, s. 27.  
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arbetstagarna sökte sig till detta typiskt kvinnliga yrke, skulle det otvivelaktigt 
inverka gynnsamt på arbetsmarknadsförhållandena.143  

2.4  En aktiv befolkningspolitik 
Frågorna om de sjunkande födelsetalen och landsbygdens avfolkning 
debatterades intensivt under 1930- och 1940-talen liksom frågor om 
hemarbetets rationalisering och professionalisering. Problematiken behandlades 
i en rad betänkanden.144  

Befolkningsutredningen underströk den stora betydelsen av en ökad 
rekrytering till det husliga arbetet. Utredningen menade att det var viktigt för 
en aktiv befolkningspolitik att hålla standarden i de barnrika hemmen på en 
tillfredsställande nivå. Då var det nödvändigt att husmödrarna i barnfamiljerna 
fick en rimlig arbetsbörda och tillfredsställande arbetsförhållanden. Men endast 
en del av hushållen hade ekonomiska möjligheter att anställa hembiträden och 
hembiträden fanns inte i de hushåll där medhjälpare främst behövdes, d.v.s. i 
familjer med flera småbarn, i jordbrukarhushåll och i hem där husmodern hade 
förvärvsarbete.145 Hemhjälpsfrågorna måste därför i många fall lösas genom att 
deltidsanställd arbetskraft togs i anspråk. Förslag framfördes om att en social 
hemhjälp skulle träda i funktion vid krissituationer inom hemmet. En del av 
hemhjälpsproblemet löstes genom den hemsysterinstitution som hade startats 
på 1920-talet men hade blygsam omfattning fram till slutet av 1930-talet. 
Socialvårdssystrarna var knutna till fattigvården och hemvårdarinnor bistod 
barnfamiljerna.146  

Befolkningsutredningen ansåg också att hemarbetet borde rationaliseras för 
att spara den mänskliga arbetskraften så mycket som möjligt. Men även med en 

                                                        
143 SOU 1939:15, s. 48 och prop. 1944:217, s. 16. Kerstin Moberg menar att frågan om 
hembiträdenas arbetsförhållanden togs upp i riksdagen vid en tidpunkt då depressionens 
verkningar slog hårt mot den manliga ungdomen. Då först var hembiträdenas krav förenliga med 
männens intresse. Innan så var fallet kunde hembiträdena inte förvänta sig gehör för sina 
synpunkter (s. 228).  
144 SOU 1938:15, Betänkande rörande ”landsbygdens avfolkning”, SOU 1939:6, Underlättande 
av kvinnornas arbete i de mindre lanthemmen, SOU 1945:4, Betänkande angående den husliga 
utbildningen och SOU 1947:46, Betänkande angående familjeliv och hemarbete.  
145 I hushåll med över 10 000 kronor i inkomst fanns 91 tjänare per 100 flerpersonshushåll, 
medan det i de lägsta inkomstklasserna fanns 6 à 7 tjänare per 100 hushåll. De sistnämnda var för 
det mesta hushållerskor åt ensamstående män (prop. 1944:217, s. 35).  
146 Prop. 1944:217, s. 35 och Ritva Gough, Från hembiträden till social hemtjänst, historiska 
dilemman i service- och omsorgsyrken, Annika Baude & Cecilia Runnström, (red.) Kvinnans 
plats i det tidiga välfärdssamhället, 1994, s. 50. 
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rationalisering skulle ett betydande behov av hembiträden finnas kvar, framför 
allt i barnfamiljerna. Om det behovet inte kunde tillgodoses, skulle 
husmödrarnas bundenhet vid det husliga arbetet öka i sådan utsträckning, att 
viljan att fostra barn motverkades.147  

Hembiträdeslagen som trädde i kraft år 1944 blev en kompromiss mellan ett 
krav på begränsade arbetstider för att göra hembiträdesyrket jämställt med 
andra yrken och ett krav på att familjelivet och hemmen skulle vara en från 
lagstiftning fredad zon.148 Det har hävdats att lagen kom för sent för att få 
någon inverkan i form av ökad rekrytering till hembiträdesyrket. Inte heller 
betydde den mycket för att förbättra arbetsförhållandena, eftersom 
hembiträdena på grund av de goda konjunkturerna kunde skaffa sig bättre 
anställningsvillkor än lagens.149 Beredskapsåren medförde att rekryteringen till 
hembiträdeskåren minskade150 och antalet anställda inom hembiträdesyrket 
minskade snabbt efter krigsslutet.151 De flesta hembiträdesföreningarna hade på 
grund av små resurser upphört med sin verksamhet år 1946.152  

År 1940 förbjöds de privata förmedlingarna att förmedla platser till kontor 
och butiker.153 Det innebär att deras verksamhet efter 1940 begränsades till 
hotell och restaurang samt husligt arbete.  

2.5  Flyktingar till husligt arbete 
Under och efter andra världskriget blev flyktingpolitiken ett medel för 
rekrytering av arbetskraft till bristyrken, bland annat till husligt arbete. När 
flyktingströmmen till Sverige ökade under kriget blev försörjningssituationen 
ohållbar.154 Man beslutade att alla manliga flyktingar i arbetsför ålder måste ta 
skogsarbete eller jordbruksarbete och alla kvinnliga flyktingar anvisades 
                                                        
147 Befolkningsutredningens förslag, prop. 1944:217, s. 36. Särskilda förmåner för hembiträden 
som tog plats i barnrika familjer hade diskuterats. 
148 I SOU 1939:15, s. 62, förväntades den allmänna meningen ”med synnerlig skärpa vända sig 
mot ett system som förutsatte en statlig övervakning av förhållanden som rörde hemlivet och 
hemmen”. 
149 Kerstin Moberg, s. 228. 
150 A. a., s. 226. 
151 A. a., s. 150. 
152 A. a., s. 9. 
153 Friberg, Olli & Wadensjö, 1999, s. 49 f. Sjukvårdspersonal förmedlades främst via särskilda 
sjuksköterskeförmedlingar. 
154 Vid andra världskrigets slut fanns det i Sverige över 30 000 flyktingar från de baltiska 
länderna och långt över 100 000 flyktingar från de nordiska länderna. De flesta flyktingar från de 
nordiska länderna återvände till sina hemländer under sommaren 1945 (SOU 1982:49, s. 43).  
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hushållsarbete. Bara de som kunde styrka med läkarintyg att de var olämpliga 
för dessa yrken kunde få tillåtelse att arbeta med annat.155 För nordiska 
flyktingar utfärdades ett generellt arbetstillstånd och övriga flyktingar fick utan 
tillstånd arbeta med jord- och skogsbruk, torvhantering och husligt arbete, 
områden där det rådde stor brist på arbetskraft.156 Svenska lantarbetarförbundet 
accepterade flyktingpolitiken på villkor att flyktingarna inte anställdes på 
sämre villkor än de svenska arbetarna.157  

Det har hävdats att flyktingarbetet gav impulser till hur 
arbetskraftsproblemet kunde lösas genom invandring.158 När industrin började 
expandera efter krigsslutet, rådde det brist på arbetskraft och bristen löstes 
genom att arbetskraft importerades.159 Under slutet av 1940-talet inleddes en 
arbetskraftsinvandring som ökade under 1950-talet och första hälften av 1960-
talet och som möjliggjordes genom förändringar i invandringspolitiken. En 
överenskommelse ingicks år 1954 om en gemensam nordisk arbetsmarknad, 
som innebar att medborgare i de nordiska länderna blev befriade från 
skyldigheten att ha uppehålls- och arbetstillstånd. En liberalisering av 
utlänningslagstiftningen och av praxis i handläggningsärenden öppnade så 
småningom vägen för en “turistinvandring“ från Europa.160  

Mellan åren 1930 och 1950 hade omkring 300 000 kvinnor i Sverige lämnat 
jordbruks- och hushållsarbete till förmån för fabriks-, kontors- och 
affärsarbete161 och enligt folkräkningarna hade det totala antalet anställda i 
husligt arbete minskat till 90 000 år 1950.162 Situationen var inte unik för 

                                                        
155 Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska 
koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra 
världskriget, 1995, s. 52. 
156 A. a. s. 56 f. Se även Joachim Nelhans, s. 43, som menar att kvinnorna, särskilt de judiska, 
kunde beredas arbete i hushåll, där det rådde stor brist på arbetskraft. 
157 Lars Olsson, s. 79. 
158 A. a., s. 165. 
159 Man diskuterade en snabb daghemsutbyggnad för att kvinnor med småbarn skulle kunna gå ut 
på arbetsmarknaden. Men när regeringen år 1949 lade fram ett förslag om utbyggnad, mötte det 
starka protester (Ann-Katrin Hatje, Triangeldramat mor, barn och industri. Synen på kvinnans 
arbete på 1940-talet, Annika Baude & Cecilia Runnström (red.) Kvinnans plats i det tidiga 
välfärdssamhället, 1994, s. 64). 
160 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, s. 62 f. 
Även ett nytt institut – bosättningstillstånd – infördes, som innebar rätt att resa in i Sverige och 
att vistas i riket utan tidsbegränsning (Joachim Nelhans, s. 58). 
161 Kerstin Moberg, s. 25. 
162 SOU 1968:67, s. 17. För att en person skulle ingå i folkräkningarna krävdes att hon eller han 
var folkbokförd (kyrkobokförd/mantalsskriven) i Sverige vid räkningstidpunkten. Se K.K. 
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Sverige utan var aktuell i de flesta industriländer.163 Husligt arbete i enskilda 
hem var det minst eftertraktade arbetet bland kvinnorna. Orsakerna sades vara 
att arbetsförhållandena var ofriare än i andra yrken, att arbetstiden inte var 
reglerad och den stora bundenheten i privatlivet som följde med att hembiträdet 
inte hade någon egen bostad. De ekonomiska villkoren ansågs också sämre än i 
andra yrken och den sociala värderingen av arbetet var sedan gammalt låg.164  

En del av bristen på hembiträden i Sverige åtgärdades genom att arbetskraft 
importerades. Enligt uppgifter från statens utlänningskommission 
arbetsanmäldes årligen 8 000–10 000 utländska medborgare inom gruppen 
husligt arbete under åren 1950–1958.165 De flesta var tyska, finska, danska och 
norska medborgare.166 Kvinnoandelen i efterkrigstidens arbetskraftsinvandring 
var 55 procent fram till mitten på 1950-talet, men i den offentliga debatten 
nämndes i princip ingenting om behovet av kvinnlig arbetskraft från 
utlandet.167  

För utomnordiska medborgare krävdes arbetstillstånd och en praxis hade 
vuxit fram som innebar att de fackliga organisationerna alltid fick möjlighet att 
yttra sig över förstagångsansökningar om arbetstillstånd.168 I fråga om det 
husliga arbetet fanns det inte några fackliga organisationer, men LO gjorde 
inga invändningar emot att kvinnlig arbetskraft överfördes från utlandet till de 
svenska hemmen, under förutsättning att det skedde under kontroll av 
arbetsmarknadsmyndigheterna.169 För dem som anställdes i husligt arbete eller i 
torvindustrin gjordes det emellertid undantag från kravet på arbetstillstånd. I 

                                                                                                                                       
angående kyrkobokföringen i riket (1946:801) och 8–37 §§ folkbokföringsförordningen 
(1967:198). Utlänningar som arbetade kortare tider i Sverige kom därför inte med i statistiken. 
163 Kerstin Moberg, s. 25. 
164 SOU 1952:38, s. 12 f. 
165 SOU 1968:67, s. 20. Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, menar i Intersektionalitet: 
kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 2005, s. 103, att den generella välfärden i 
Sverige utvecklades hand i hand med en könssegregerad och etnifierad arbetsmarknad där 
yrkesarbetande kvinnor anlitade hembiträden och barnflickor för att kunna hantera både 
familjens och arbetslivets krav. 
166 SOU 1968:67, s. 20. 
167 Wuokko Knocke, Att vara kvinna och invandrare i det svenska arbetslivet, i 
Könssegregeringen i arbetslivet, 2001, s. 25. 
168 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, s. 64. Inom metallindustri-, byggnads- och fabriksförbunden 
sköttes yttrandena på central nivå, men annars var det vanligt att det var den lokala 
organisationen som yttrade sig. 
169 LO:s verksamhetsberättelse 1956, s. 264, citerad i Yvonne Hirdman i Med kluven tunga, 
2001, s. 192. 
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och med att det inte ställdes något krav på arbetstillstånd gjordes heller ingen 
prövning av anställningsvillkoren. 

Det har hävdats att hembiträdesfrågan i den värdehierarki som präglade 
socialdemokratin och fackföreningsrörelsen under 1950- och 60-talen lätt 
kunde bortdefinieras som uttryck för särintressen utan omedelbar 
samhällsrelevans. Hembiträdesfrågan rörde den minst statusfyllda av alla 
hemmamarknader och en tjänstemarknad där såväl arbetsgivare som 
arbetstagare var kvinnor – och arbetstagarna ibland utlänningar.170  

2.6 Hembiträden på deltid 
En växande andel av arbetskraften var sysselsatt med samhällelig varu- och 
tjänsteproduktion och frågan om vem som skulle svara för det reproduktiva 
arbetet och hur detta skulle organiseras, var lika brännande 1952 som den hade 
varit på 1930-talet.171 En utredning om hemhjälp menade återigen att en fastare 
reglering av arbets- och lönevillkoren var synnerligen angelägen för den sociala 
värderingen av hemarbetet och därmed för rekryteringen till yrket. Frågan var 
av stor betydelse eftersom den gällde en av de alltjämt största grupperna på den 
kvinnliga arbetsmarknaden.172  

Utvecklingen ledde fram till att heltidsanställda hembiträden så småningom 
delvis ersattes med deltidsanställda. En orsak till det var att hemarbetet så 
småningom minskade i omfattning. Bostäderna blev mera lättarbetade och 
arbetsuppgifter som tvätt, matlagning och framställning av kläder hade flyttats 
ut från hemmen till industrin och handeln. Likaså hade förbättrade bostäder 
med vatten och avlopp, badrum, centralvärme, elektriska spisar, kylskåp och 
sopnedkast underlättat hushållsarbetet.173 Samtidigt innebar hembiträdenas 
ökande löner i förhållande till andra gruppers löner att många familjer inte 
längre hade råd med heltidsanställda hembiträden. I stället anlitades tillfällig 
hemhjälp eller deltidsarbetande hemassistenter. Antalet tillsatta hemassistent-
platser ökade i samma mån som antalet tillsatta hembiträdesplatser sjönk och 
antalet hemassistenter var år 1951 närmare 140 000.174  

                                                        
170 Lisa Öberg, Ett socialdemokratiskt dilemma, 1999, s. 188. 
171 Ritva Gough, Från hembiträden till social hemtjänst, 1994, s. 52. 
172 SOU 1952:38, s. 22. 
173 Margareta Gisselberg, Att stå vid spisen och föda barn, 1985, s. 176, menar att den 
industriella revolutionen har sin parallell i hushållsrevolutionen, som har haft ett mera 
odramatiskt förlopp och inte uppmärksammats i motsvarande grad som den första. 
174 A. bet., s. 25. 
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Befolkningspolitiken hade lett fram till att en mycket stor andel av alla 
kvinnor var gifta i början av 1950-talet och kvinnorna födde barn i allt yngre 
åldrar. Det var bland de gifta kvinnorna som hemassistenterna rekryterades och 
de förenade arbetet med vården av sitt eget hem. De tillfälliga anställningarna 
erbjöd bättre ekonomiska villkor än de fasta heltidsanställningarna och 
arbetsförhållandena var friare.175 Formerna för det yrkesmässiga husliga arbetet 
blev samtidigt alltmer skiftande och en rad olika specialiserade yrkeskategorier, 
som utförde husligt arbete, fanns anmälda på arbetsförmedlingarna. Vissa 
kommersiella städföretag hade inriktat sig på att betjäna de enskilda hemmen 
med grövre sysslor. Personalen på dessa företag bestod mestadels av män som 
var löst knutna till företaget i väntan på annan anställning och ansågs sakna 
kunskaper för arbetet. Husmödrarna föredrog ofta kvinnlig personal för 
städning samtidigt som städföretagen å sin sida ofta föredrog kontor och 
butiker med regelbundna hjälpbehov som kunder.176 

Antalet utländska medborgare som arbetsanmälts inom gruppen husligt 
arbete sjönk mot slutet av 1950-talet och var 1966 bara 3 182 personer.177  

2.7  Stopp för invandringen med undantag 
Från år 1965 började de fackliga organisationerna invända mot invandringen 
och menade att inhemska arbetskraftsreserver som gifta kvinnor, äldre och 
handikappade i stället borde anlitas. LO menade att invandrarna exploaterades 
av vissa arbetsgivare och att de rekryterades till svenska låglönebranscher. 
Invandringen av billig arbetskraft ansågs konservera otidsenliga och ineffektiva 
företagsförhållanden och därmed hota den ekonomiska 
strukturomvandlingen.178 

År 1967 infördes ett allmänt krav på att arbetstillstånd i princip skulle ha 
beviljats före inresan i Sverige, vilket innebar ett principiellt ställningstagande 
av största betydelse för invandringspolitiken.179 Året därefter antog en enhällig 
riksdag nya riktlinjer för tillståndsprövningen.180 I riktlinjerna hänvisade man 
till LO:s yttrande. Invandrande arbetskraft fick inte koncentreras till 

                                                        
175 SOU 1952:38, s. 23 ff. Detta verkar kunna ha betytt att skillnaderna i livsvillkor mellan 
hemassistenterna och husmödrarna var mindre än tidigare mellan hembiträden och husmödrar. 
176 SOU 1952:38, s. 23 ff. 
177 SOU 1968:67, s. 20. 
178 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, s. 65. 
179 SOU 1982:49, s. 45. 
180 Prop. 1968:142. 
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låglönebranscher med osäkra anställningsförhållanden och hög 
arbetslöshetsrisk. Invandrarna skulle också tillförsäkras samma lön för samma 
arbete som den inhemska arbetskraften. Den principen skulle garanteras genom 
att anställningsförmånerna prövades i ärenden om arbetstillstånd.181 
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom avtalsområdet skulle ges 
tillfälle att yttra sig om de önskade.182 Arbetstillstånd skulle första gången inte 
få meddelas för kortare tid än ett år.183  

För arbete i enskilt hushåll krävdes som redan nämnts inte arbetstillstånd 
och därmed förekom inte heller någon prövning av anställningsvillkoren.184 För 
torvarbetare hade kravet på arbetstillstånd återinförts, men för hembiträden 
behölls undantaget från kravet på tillstånd, eftersom det fortfarande ansågs råda 
brist på sådan arbetskraft.185 En förmån gavs åt dem som ägnat sig åt husligt 
arbete på så sätt att de som arbetat i sådant arbete i ett år – liksom 
gäststuderande – fick tillåtelse att söka arbetstillstånd från Sverige.186  

Invandrarverket (SIV) fick år 1971 rätt att bevilja arbetstillstånd för vissa 
yrkesgrupper där en arbetsmarknadsprövning i vanlig mening inte ansågs vara 
möjlig.187 Antalet sådana yrkesgrupper ökade allteftersom och bland dessa 
ingick de som tog arbete som au pair. Det var Invandrarverkets uppgift att 
pröva att försörjningen för dessa grupper var tryggad samt att bostadsfrågan var 
löst innan arbetstillstånd beviljades.188 De flesta som beviljades tillstånd för 
arbete som au pair kom från Storbritannien.189 

År 1972 infördes ett krav på arbetstillstånd också för arbete i enskilt hushåll. 
Anledningen var att undantagsbestämmelsen ansågs ha utnyttjats för att 
kringgå bestämmelserna för den reglerade invandringen. Arbetstillstånd för 
arbetande i hushåll måste därefter liksom för andra kategorier sökas och 
beviljas före inresan till Sverige.190 
                                                        
181 A. prop., s. 96 f. 
182 SOU 1982:49, s. 87. 
183 Regeln byggde bland annat på en bestämmelse i OECD:s arbetskraftsstadga om att 
arbetstillstånd i regel inte borde meddelas för kortare tid än ett år (prop. 1968:142, s. 118).  
184 SOU 1982:49, s. 96.  
185 Joachim Nelhans, s. 82 f. 
186 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, s. 68.  
187 Dit hörde till exempel så disparata grupper som markpersonal vid utländska flygbolag, 
anställda vid utländska handelskammare, lumpsorterare och gästforskare. 
188 SOU 1982:49, s. 85. 
189 A. bet., s. 105. Försök att kringgå invandringsbestämmelserna ansågs ha förekommit när det 
gällde sökande från andra länder. 
190 A. bet., s. 96. I en fotnot på sidan 90 i samma utredning anges årtalet till 1973. 



 

 41 

Trots de skärpta reglerna fortsatte den allmänna invandringen på grund av 
att myndigheterna var inkonsekventa och att undantag gjordes från reglerna.191 
I cirkulärskrivelser åren 1972 och 1973 uppmanade LO fackförbunden att vara 
restriktiva, när det gällde att tillstyrka arbetstillstånd. Motiveringen var en ökad 
arbetslöshet och en oro för att den arbetskraft som fanns inom landet inte skulle 
erbjudas de lediga arbetstillfällen som uppstod. Antalet tillstyrkta 
arbetstillstånd inom tillverkningsindustrin sjönk därefter kraftigt, medan antalet 
beviljade tillstånd inom servicesektorn förblev tämligen oförändrat.192 

Anställda inom servicesektorn, där hembiträden ingick, svarade från år 1973 
för över hälften av arbetskraftsinvandringen.193 Enligt statistiken (som anses ha 
vissa brister) tillstyrktes mellan åren 1972 och 1980 mer än 5 000 tillstånd utan 
tidsbegränsning för servicearbete och för anställning inom enskilt hushåll. Den 
största gruppen utgjordes av restauranganställda och därefter kom anställda i 
enskilt hushåll. 194  

2.8  Ökat behov av barntillsyn 
I slutet av 1960-talet genomfördes några statliga undersökningar om villkoren i 
husligt arbete och behovet av hembiträden och barntillsyn.195 De visade bland 
annat att antalet anställda i husligt arbete med minst 25 timmars arbetsvecka 
hos samma arbetsgivare år 1965 uppgick till 51 000.196 Av dessa personer intog 
stora grupper en sådan ställning till arbetsgivaren att det inte ansågs vara fråga 
om något vanligt anställningsförhållande, utan i stället ett familje- eller 
samboförhållande.197 Cirka 35 000 personer kategoriserades som hembiträden 
eller hushållerskor.198 Mellan de två kategorierna rådde mycket stora skillnader. 
Av hushållerskorna var så gott som alla över 35 år och nästan hälften över 60 
år. De var i stor utsträckning bosatta på landsbygden och i allmänhet anställda 
hos äldre jordbrukare eller jordbruksarbetare i blygsamma ekonomiska 

                                                        
191 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, s. 68. 
192 SOU 1982:49, s. 83. 
193 A. bet., s. 28. 
194 A. bet., s. 90 f.  
195 SOU 1967:39, Samhällets barntillsyn – barnstugor och familjedaghem, samt en undersökning 
om de husligt anställdas arbetsvillkor m.m., utförd av SCB som presenteras i bilaga 1 till SOU 
1968:67. 
196 SOU 1968:67, s. 17.  
197 Enligt 2 § hembiträdeslagen (1944:461) gällde inte lagen för sådana förhållanden.  
198 Av dem ansågs 29 000 kunna betecknas som hembiträden (inklusive barnsköterskor) och 
drygt 6 000 som hushållerskor eller husföreståndarinnor. 
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förhållanden. De hade genomsnittligt längre arbetstid och lägre lön än andra 
husligt anställda.199 De sade sig i regel vilja stanna kvar inom yrket.200 

Hembiträdena å andra sidan rekryterades huvudsakligen till städerna från 
den svenska landsbygden, där drygt två tredjedelar av dem var födda. 
Hembiträdena var mycket unga. Tre fjärdedelar av dem var under 21 år och en 
tredjedel hade inte fyllt sjutton år. De hushåll där de arbetade bestod till 80 
procent av man och hustru, de allra flesta med barn under 7 år. Hushållen hade 
jämförelsevis god social och ekonomisk ställning och i allmänhet hade hustrun 
inkomst av förvärvsarbete, men arbetsgivarna representerade även 
inkomstgrupper som inte tidigare hade anställt arbetskraft för arbete i hushållet. 
Till skillnad från hushållerskorna sade sig hembiträdena inte ha för avsikt att 
stanna inom yrket.201  

Enligt en rundfråga bland länsarbetsnämnderna var det främst 
heltidsanställda hembiträden som efterfrågades i hem med små barn där båda 
föräldrarna förvärvsarbetade. Arbetsuppgifterna bestod mest i barnpassning och 
enklare hushållsgöromål och hembiträdesyrket sågs som ett genomgångsyrke. 
De sökande till lediga platser var unga flickor som behövde praktik och i viss 
mån utlänningar och personer som försökte ordna sin bostadsfråga genom att 
arbeta som hembiträden. En betydande andel av de unga hembiträdena arbetade 
i yrket för att få praktik, eftersom en lång rad utbildningar krävde praktik i 
hushåll, i lanthushåll eller i hem med barn under skolåldern.202  

En utredning om barntillsynen i Sverige visade samtidigt att det år 1966 
fanns 320 000 barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetade mer än 15 timmar 
per vecka.203 Undersökningen visade också att cirka 210 000 “hemmakvinnor“ 
önskade sig ut i förvärvslivet, om tillsynen av deras barn kunde ordnas på 
tillfredsställande sätt.204  

                                                        
199 SOU 1968:67, s. 64. Enligt en undersökning om de husligt anställdas arbetsvillkor m.m., 
utförd av SCB som presenteras i bilaga 1 till SOU 1968:67. 
200 SOU 1968:67, s. 17 f. 
201 A. bet., s. 18. 
202 A. bet., s. 19 f. Dit hörde bland annat utbildningarna till hushållslärare, barnavårdslärare, 
förskollärare och hemvårdare. 
203 SOU 1967:39, s. 18 f. Tillsynen av cirka 160 000 barn skedde i det egna hemmet och antalet 
barn som sågs till av ett hembiträde eller annan anställd hemhjälp var 40 000 (a. bet. s. 20). 
204 SOU 1968:67, s. 18 f. 
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2.9  Barnflickor i stället för hembiträden  
Hembiträdena hade i många fall bättre arbetsvillkor än de som föreskrevs i 
hembiträdeslagstiftningen, men rekryteringen till yrket var ändå sedan länge i 
avtagande. Yrket hade inte varit konkurrenskraftigt gentemot industrin och 
andra näringar.205 År 1965 tillsattes en utredning med syftet att utreda 
arbetsvillkoren inom hembiträdesyrket. Utredningen skulle pröva om 
skyddssynpunkter motiverade lagstiftning och om en reglering av arbetstiden 
skulle påverka rekryteringen till yrket.206 I sitt betänkande år 1968 konstaterade 
utredningen bland annat att bristen på arbetskraft för husligt arbete inte hade 
undanröjts genom tillkomsten av hembiträdeslagen. Antalet arbetstagare hade i 
stället visat en fortlöpande och kraftig minskning och det ansågs i det närmaste 
omöjligt att finna arbetskraft som hade kompetens för yrket. 207  

Men utredningen ifrågasatte om en utveckling med ökat utbud av arbetskraft 
verkligen var önskvärd. De hushåll som verkligen behövde heltidsanställd 
arbetskraft i hushållet för något annat ändamål än barntillsyn var relativt få. 
Från allmän synpunkt fanns det knappast skäl att försöka genomföra en 
utveckling som skulle innebära att en större andel av den vuxna kvinnliga 
arbetskraften togs i anspråk för arbete i enskilda hushåll. Tillgängliga resurser 
skulle sannolikt kunna utnyttjas effektivare genom att inriktas på 
serviceverksamhet av olika slag, dels för speciella uppgifter såsom tvätt, 
städning och tillsyn av barn, dels för hjälp vid sjukdomsfall och andra 
nödfallsbetonade situationer samt för den externa åldringsvården.208 Den lag 
(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, som trädde i kraft 1971, blev en 
kompromiss mellan målet om likabehandling av olika arbetstagarkategorier och 
behovet av barntillsyn.  

En undersökning i slutet av 1970-talet visade att kvinnliga medlemmar i 
arbetslöshetskassan inte längre blev erbjudna hembiträdesarbeten eller 
åtminstone inte blev avstängda från arbetslöshetsersättning om de avvisade 
sådana arbeten. De senaste kända fallen var tre kvinnliga kassamedlemmar som 
år 1965 blivit avstängda därför att de avvisat en plats som hembiträde. Vid 
                                                        
205 SOU 1968:67, s. 14. 
206 A. bet., s. 14 med hänvisning till statsrådsprotokollet den 27 april 1962. 
207 A. bet., s. 17 och s. 48. Enligt folkräkningarna fanns det år 1920 219 000 personer anställda i 
husligt arbete med minst halv normal arbetstid, 1930 238 000 personer, 1940 158 000 personer, 
1945 120 000 personer, 1950 90 000 personer, 1960 71 000 personer och 1965 49 000 personer. 
Obs! emellertid att folkräkningarna bara omfattar dem som varit bosatta i Sverige i minst ett år. 
208 A. bet., s. 49. 
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tiden för undersökningen ”skyddades” kvinnliga kassamedlemmar i denna 
situation av en regel om lämpligt arbete som innebar att lönen inte fick 
väsentligt understiga kassaersättningen. Enligt undersökningen förekom det 
däremot att kvinnor som bara hade rätt till kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) 
avstängdes därför att de hade sagt nej till hembiträdestjänster.209 

2.10 Daghem och föräldraledighet 
Efterfrågan på daghem ökade. Under 1940- och 1950-talet hade kommunerna 
gjort vissa satsningar på barnomsorg på deltid, men mot slutet av 1960-talet 
ökade också bidragen till daghem på heltid. De kommunala familjedaghemmen 
utvecklades och fick statsbidrag 1969. Mot slutet av 1970-talet byggdes 
barnomsorgen ut kraftigt, till en början främst i form av kommunala 
familjedaghem.210 Vid samma tid infördes föräldraförsäkring och 
föräldraledighet. Föräldraförsäkringen kom till år 1974 och byggdes ut mycket 
kraftigt under de följande femton åren.211  

Daghemsutbyggnaden och föräldraförsäkringen gjorde att behovet av 
anställda som tog hand om barn i barnens eget hem minskade. I 1975 års 
folkräkning beräknades antalet arbetstagare inom näringsgrenen husligt arbete 
till cirka 11 000 och enligt arbetsmarknadsstyrelsen var husligt arbete en starkt 
krympande sektor. Den antalsmässigt dominerande gruppen bland de husligt 
anställda var barnflickor – flickor i åldern 16–18 år som “sysslade med 
barntillsyn“. Behovet av praktik var inte längre en drivkraft att söka arbete i 
privata hushåll, eftersom det hade upphört att vara ett behörighetskrav för vissa 
studievägar. Även arbete i hushåll kunde emellertid åberopas då krav fanns på 
arbetslivserfarenhet.212  

                                                        
209 Anna Christensen, Avstängning från arbetslöshetsersättning, 1980, s. 341 f. Enligt Anna 
Christensen hade även extremt låga löner i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt accepterats 
vid till exempel hembiträdesplatser. Löneläget var nämligen lika lågt vid andra ”jämförliga 
företag”, d.v.s. andra hembiträdesplatser. 
210 Anita Nyberg, From foster mothers to child care centers: A history of working mothers and 
child care in Sweden, Feminist Economics, 6 (1) 2000, s. 11. 
211 Prop. 1973:47. År 1975 utsträcktes rätten till ersättning vid föräldraledighet till sju månader 
och år 1977 infördes en ny lag, lagen (1976:280) om rätt till föräldraledighet. Ett par år senare, år 
1979, förlängdes föräldraledigheten och en rätt till förkortad arbetsdag infördes. 1979 års lag 
innebar även en rätt till heltids ledighet fram till dess att barnet var ett och ett halvt år gammalt. 
På 1980-talet utökades rätten till betald ledighet successivt, år 1980 till tolv månader och år 1989 
till femton månader.  
212 Prop. 1977/78:121, s. 14. 
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2.11 Utlänningspolitik med kluven tunga 
En viss import av arbetskraft till servicesektorn fortsatte och någon betydande 
nedgång av antalet tillstyrkta arbetstillstånd inom den sektorn märktes inte 
förrän år 1981.213 Det året beslöt AMS bland annat att inte längre tillstyrka 
arbetstillstånd för anställning i enskilda hushåll. Sådana ansökningar skulle 
avslås av arbetsmarknadsmässiga skäl. AMS hade haft stora svårigheter att 
kontrollera de uppgivna anställningsvillkoren i husligt arbete och problemen 
ansågs inte ha upphört i och med att man krävde arbetstillstånd före inresan. 
Lönen bestod ofta av bara mat och logi hos arbetsgivaren och detta ansågs vara 
en orsak till svårigheterna att rekrytera arbetskraft inom landet till 
anställningen.214  

År 1981 delegerades både rätten att avslå ansökningar om arbetstillstånd 
som hembiträde och rätten att ta ställning till ansökningar om au pair-
anställningar till Invandrarverket. Motiveringen till delegeringen var att någon 
arbetsmarknadsprövning i vanlig mening inte kunde ske beträffande denna 
grupp.215 Invandrarverket fick också rätt att avslå ansökningar om au pair-
arbete som avsåg längre tid än ett år.216 Följande år utfärdade emellertid 
Invandrarverket interna anvisningar för prövning av en ny typ av arbetstillstånd 
(utan remiss till AMS) – för barnflickor. Vissa riktlinjer för sådana tillstånd 
gavs: Arbetstillstånd skulle bara beviljas om arbetsgivaren lämnade ett intyg 
från sin hemkommun, som visade att familjens barn inte kunde beredas plats i 
den kommunala barnomsorgen. Om familjen däremot hade avböjt en erbjuden 
plats, skulle ansökan om arbetstillstånd för barnflickan avslås. 
Anställningsvillkoren skulle framgå av ansökan och vara skäliga. Mat, husrum 
och cirka 700–800 kr/månad netto i lön ansågs normalt (1982).217 
Arbetstillstånd för barnflickor fick ges för sex månader i taget och fick inte 
förlängas utöver ett år sammanlagt.218 I och med att de fick tillstånd för en 
kortare tid än ett år uteslöts de utländska barnflickorna liksom au pairer från en 

                                                        
213 SOU 1982:49, s. 27. 
214 A. bet., s. 96. 
215 A. bet., s. 105. 
216 A. bet., s. 86. 
217 Det förefaller som om riktlinjerna för arbetsmarknadsprövning helt kunde överges genom 
delegeringen till SIV.  
218 SOU 1982:49, s. 85. 
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rad sociala förmåner som var villkorade av bosättning i Sverige under minst ett 
år.219 

I samband med lagändringar år 1985 meddelade AMS nya riktlinjer för 
arbetstillstånd. När arbetstillfällen uppkom, skulle i första hand arbetssökande 
som var bosatta i landet och nordbor tillgodoses. Arbetskraftsinvandring skulle 
bara tillåtas i undantagsfall, när det visat sig att ett arbetskraftsbehov inte kunde 
tillgodoses genom arbetskraft som fanns i Sverige.220  

2.12 Överföring av vård till hushållen 
Behovet av vård och tjänster i hemmet kan antas ha ökat under 1990-talet. Då 
lades en del av institutionsvården ned samtidigt som antalet sjukhusplatser i 
Sverige nästan halverades, vårdtiderna förkortades och hemtjänsten minskade 
med omkring 100 000 hjälpmottagare.221  

Ett politiskt beslut, som direkt påverkade efterfrågan på tjänster i hemmet i 
början på 1990-talet, var skapandet av lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, (LSS). Den innebar tillsammans med lagen 
(1993:389) om assistansersättning, LASS, en klar ambitionshöjning i 
handikappolitiken. En brukare vars behov av assistans var mindre än 20 timmar 
per vecka fick rätt till assistans genom kommunen och om behovet var större 
än så, kunde brukaren få ekonomisk ersättning för ytterligare assistans. 
Brukaren kunde då välja mellan att själv stå som arbetsgivare för en eller flera 
assistenter och att anlita ett kooperativ eller ett privat bolag som 
assistansanordnare. I de fall brukaren själv tog på sig rollen som arbetsgivare, 
blev lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete tillämplig. 

År 2001 presenterades en utredning om svårigheterna att rekrytera 
personliga assistenter.222 Behovet av personliga assistenter hade ökat sedan 
reformen genomfördes och beräknades öka ytterligare fram till år 2010, när 
antalet assistenter antogs uppgå till motsvarande drygt 30 000 
heltidsanställningar.223 Några av de förslag till åtgärder för att förbättra 

                                                        
219 Enligt 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring var svenska medborgare och de som var 
mantalsskrivna i riket försäkrade enligt lagen. 
220 AMS riktlinjer byggde på prop. 1983/84:144, s. 61 f. Undantag skulle göras främst för 
nyckelpersoner inom industrin och näringslivet samt inom det kulturella området. 
221 Marta Szebehely, Äldreomsorg i förändring – knappare resurser och nya organisationsformer 
i SOU 2000:38, Välfärd, vård och omsorg, s. 179 ff. 
222 Ds 2001:72, Rekrytering av personliga assistenter. 
223 A. bet., s. 85 ff. 
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rekryteringen som diskuterades i utredningen var konkurrenskraftiga löner och 
förstärkt anställningstrygghet.224 

2.13 Gränslös tillgång till arbetskraft 
Samtidigt med att behovet av vård i hemmet ökade, ledde internationalisering, 
privatisering och informationsteknik till kraftiga förändringar på 
arbetsmarknaden och till att traditionella stordriftsformer upplöstes.225 
Utvecklingen gällde hushålls- och vårdarbete likaväl som annan verksamhet.  

Tillgången på arbetskraft påverkades av stora och viktiga politiska beslut 
under 1990- och 2000-talen som i olika hög grad hade konsekvenser för det 
husliga arbetet. Förbudet mot privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft avskaffades efter det att regeringen sagt upp ILO-konventionen nr 
96 angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer år 1992.226 Det statliga 
arbetsförmedlingsmonopolet sades ha spelat ut sin roll och lagstiftningen 
ansågs föråldrad.227 År 1995 inledde AMS en förmedling av au-pairplatser 
utomlands, eftersom arbetsmarknadsläget i Sverige ansågs svårt. Två år senare 
hade antalet nyanmälda au pair-platser fördubblats och beräknades till 6 000 
per år. Försöksverksamheten permanentades år 1999.228 

Ett antal företag för service i hemmen uppstod och en debatt inleddes om 
hemservice och om skattesubventionering av hushållsnära tjänster. En 
minskning av arbetslösheten och “svartjobben“ framhölls som motiv för 
politiska åtgärder för att underlätta för dem som efterfrågade privata 
hushållstjänster.229 I debatten hävdades det bland annat att 
skattesubventionerade hushållstjänster skulle vara ett sätt för invandrare att 
komma in på den svenska arbetsmarknaden.230  

I och med Sveriges inträde i EU år 1995 upphörde kravet på arbetstillstånd i 
Sverige för medborgare från andra EU-länder. Detta innebar inte då någon 
kraftig tillströmning av arbetskraft till Sverige.231 Förutsättningarna för den 
                                                        
224 A. bet., s. 133 ff. 
225 Ds 2003:27 Företags- och anställningsformer i förändring, s. 26 ff. 
226 Prop. 1990/91:124 och prop. 1992/93:218. 
227 Prop. 1992/93:218, s. 19. 
228 Enligt PM och andra dokument om försöksverksamhet med au pair-förmedling, rekvirerade 
från AMS arkivdepå. 
229 Se främst Ann-Marie Pålsson & Erik Norrman, Finns det en marknad för hemarbete?1994. 
230 José Alberto Diaz, Invandrare, hemhjälp och nya arbetsmarknader i SOU 1996:151. 
231 Örjan Edström, Sweden and the Free Movement of Workers in the European Union, 1998, 
s.11. 
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kvinnliga arbetskraftens rörlighet från öst till väst diskuterades i en utredning år 
1997. Enligt utredningen fanns det förutsättningar för en sådan invandring till 
Sverige, om invandrade kvinnor accepterade löner och anställningsvillkor inom 
oreglerade nischer på arbetsmarknaden, som inte svenska kvinnor accepterade. 
Det föreföll inte sannolikt att konkurrensen skulle ske på den offentliga 
arbetsmarknaden, eftersom de anställda inom den offentliga sektorn i Sverige i 
mycket stor utsträckning var organiserade. Om däremot delar av vården och 
omsorgen i ökad utsträckning skulle komma att läggas på de enskilda 
hushållen, d.v.s. om Sverige närmade sig den kontinentala välfärdsmodellen, 
skulle situationen bli en annan. Efterfrågan på icke-organiserad arbetskraft 
kunde öka och därmed även den reella arbetskraftsinvandringen.232  

I samma utredning framhölls det att kvinnorna utgjorde en aktiv del av den 
nya cirkulations- eller pendelmigrationen. De tidsbegränsade uppehållen för 
arbete, oftast inom privata hushåll eller serviceyrken, inom vården och inom 
hotell- och restaurangbranschen, i vissa fall med daglig arbetspendling över 
gränserna, tycktes vara lämpliga former av rörlighet för kvinnor. De gav 
möjlighet för kvinnorna att bidra till och förbättra familjens ekonomiska 
villkor. Samtidigt medgav pendlingen att kvinnorna kunde fortsätta sitt ansvar 
för familjen. Traditionella könsmönster behövde inte rivas upp och de sociala 
strukturerna i hemlandet vidmakthölls.233 

 Kretsen av EU-länder utvidgades år 2004 med ytterligare tio länder, vilket 
innebar att också människor från dessa länder, där lönenivåerna var betydligt 
lägre än i Sverige, kunde söka arbete i Sverige utan krav på arbetstillstånd. 
Sedan dess har en parlamentarisk kommitté getts i uppdrag att se över det 
regelverk som styr möjligheterna till arbetskraftsinvandring med syfte att ta 
fram ett regelverk som medger vidgad arbetskraftinvandring från länder utanför 
EU/EES.234  

2.14 Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Tjänstehjonsstadgan med sitt tjänstetvång var länge ett viktigt redskap för att 
förse husbönderna med arbetskraft till jordbruk och hushåll. Den var en 
offentligrättslig reglering med betoning på tjänstefolkets förpliktelser. Redan 

                                                        
232 SOU 1997:153 Arbetskraftens fria rörlighet – trygghet och jämställdhet, s. 133. 
233 I SOU 1997:153, bilaga 2, s. 74. 
234 Dir. 2004:21. Genom tilläggsdirektiv (dir 2005:22) fick kommittén tiden för att redovisa sitt 
delbetänkande förlängd och den har senare fått ytterligare ett tilläggsdirektiv (dir. 2006:13). 
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innan stadgan avskaffades hade den emellertid förlorat sin betydelse för det 
husliga arbetet och de individuella avtalen dominerade regleringen på området. 
Förmedling av husligt arbete förekom både inom landet och till utlandet. 
Missnöje rådde med platsförmedlingarna, bland annat på grund av deras höga 
avgifter. En offentlig arbetsförmedling tog gradvis över verksamheten, men 
denna förmedlade i högre grad arbete till män än till kvinnor. Arbetsförmedling 
i vinstsyfte förbjöds, men förbudet gällde länge bara nyetablering och husligt 
arbete fortsatte att förmedlas genom privata förmedlingar som tog avgifter för 
sina tjänster. Förmedlingen av husligt arbete kom på så sätt att delvis äga rum i 
särskilda former och på särskilda villkor, som hade en mera privat karaktär än 
på andra områden. 

Arbete i privata hushåll var länge det yrke som stod till buds för majoriteten 
kvinnor. Allteftersom andra försörjningsmöjligheter öppnades, uppstod det 
emellertid brist på arbetskraft i privata hushåll. Husligt arbete var det minst 
eftertraktade arbetet bland kvinnorna på grund av den starka bundenhet som 
arbetet innebar, både genom bristen på fritid och genom bristen på eget 
utrymme. Även den låga sociala värderingen av arbetet gjorde att många 
föredrog andra yrken. 

En viktig åtgärd för att stoppa flykten från det husliga arbetet var 
lagstiftningen om hembiträdenas anställnings- och arbetsförhållanden. 
Hembiträdeslagen skilde sig från annan arbetsrättslig reglering på det privata 
området just genom att den hade som sitt huvudsakliga syfte att rekrytera 
arbetskraft till ett yrke. Hembiträdeslagstiftningen blev en del av 
befolkningsfrågan, en del av åtgärderna för att underlätta hemarbetet och 
därmed uppmuntra hembiträdenas arbetsgivare att föda barn. Hembiträdena 
själva sågs i diskussionerna i förarbetena aldrig som mödrar. Lite tillspetsat kan 
man säga att hembiträdeslagen kom till främst för befolkningsökningens, 
välbeställda husmödrars och möjligen den manliga arbetsmarknadens skull.  

Hembiträdeslagen utformades som en kompromiss där intresset av att 
behålla hemmet som en zon fredad från statliga ingripanden fick stor tyngd och 
de rättigheter som lagen gav hembiträdena blev därmed begränsade i 
jämförelse med villkoren i flertalet andra yrken. Lagen kom därför inte att få 
någon egentlig betydelse för rekryteringen till hembiträdesyrket, utan kvinnor 
fortsatte att lämna det husliga arbetet. 

En typ av tjänstetvång kan sägas åter ha införts i det husliga arbetet under 
andra världskriget, när kvinnliga flyktingar anvisades arbete i hushåll (män 
anvisades jordbruksarbete). Efter krigets slut åtgärdades en del av bristen på 
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arbetskraft genom att arbetskraft importerades från främst Tyskland, Finland 
och Norge, samma länder som flyktingarna tidigare hade kommit från. I 
utlänningsrätten särbehandlades det husliga arbetet. Det undantogs länge från 
kravet på arbetstillstånd, vilket samtidigt medförde att ingen prövning gjordes 
av anställningsvillkoren i husligt arbete. Den del av invandringspolitiken som 
tog sikte på att tillförsäkra de utländska arbetstagarna samma anställnings- och 
arbetsförhållanden som de svenska, tillämpades därmed inte på det husliga 
arbetet. Avsaknaden av reglering innebar tvärtom att en del av de kvinnliga 
invandrarna kom att arbeta i en utpräglad låglönebransch. 
Arbetsmarknadspolitiken i fråga om det husliga arbetet var alltså sådan att den 
ökade tillgången på husligt anställda samtidigt som den ignorerade 
arbetsförhållandena. Den bidrog också till en uppdelning av arbetsmarknaden 
efter kön och nationalitet. Innehållet i arbetsavtalen överläts åt de båda 
parterna. 

Allteftersom alltfler kvinnor i Sverige var både gifta och mödrar, ersattes de 
ogifta heltidsanställda hembiträdena med gifta relativt välbetalda 
hemassistenter på deltid och de sociala skillnaderna mellan arbetsgivare och 
arbetstagare verkar i dessa fall ha minskat. Företag för hushållstjänster med 
olika specialiseringar växte fram under denna tid. 

I och med att alltfler kvinnor i Sverige med små barn på 1960- och 1970-
talen började förvärvsarbeta, ökade behovet av barnpassning kraftigt och man 
fick återigen lita till unga kvinnor från den svenska landsbygden. Kravet på 
praktik för tillträde till vissa utbildningar i enskilda hushåll bidrog till att förse 
hushållen med arbetskraft. Importen av arbetskraft till enskilda hushåll 
fortsatte, om än i liten omfattning. Genom undantag, delegering och 
myndigheters interna regler åsidosattes riktlinjerna för invandringspolitiken. 
Krav på arbetstillstånd hade införts också för arbete i enskilda hushåll och 
sådana tillstånd beviljades under olika benämningar för högst ett år, till skillnad 
från andra arbetstillstånd där principen var att de skulle beviljas för mer än ett 
år. Detta innebar att de anställda i hushåll utestängdes från vissa sociala 
rättigheter som var villkorade av bosättning i Sverige under ett år. 
Arbetstillstånd för husligt arbete kom på detta sätt att beviljas i särskilda former 
och på särskilda villkor, vilket typiskt sett bidrog till att ge de anställda i 
hushåll en svag ställning, både i förhållande till arbetsgivaren och i förhållande 
till samhället i övrigt.  

De som har utfört det betalda arbetet i privata hem har så gott som alltid 
varit kvinnor och för det mesta unga kvinnor och ofta kvinnor från 
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landsbygden. De har oftast utfört arbetet som ett genomgångsyrke och ibland 
för att uppfylla praktikkrav för inträde till utbildningar. I tider av stor brist på 
arbetskraft och stora löneskillnader mellan Sverige och utlandet, har husligt 
arbete också utförts av utländska kvinnor.  

Under en period i slutet av 1970-talet och på 1980-talet var avlönat arbete i 
privata hushåll i avtagande. Detta hängde ihop med en kraftig utbyggnad av 
föräldraledigheten och den offentliga sektorn, särskilt barnomsorgen. En stor 
del av det reproduktiva arbetet utfördes i kollektiva former och offentlig regi. 
På 1990-talet vände emellertid utvecklingen och en del av ansvaret för vård och 
omsorg hänvisades tillbaka till privata hushåll, delvis som en följd av kraftiga 
nedskärningar inom vården och hemtjänsten. En ökad efterfrågan på tjänster i 
hemmet uppstod och samtidigt ökade tillgången på arbetskraft genom 
arbetslösheten. Ett antal företag för service i hemmen uppstod och en debatt 
startade om skattesubventioner till hushållstjänster med motivet att minska 
arbetslösheten, öka jämställdheten och underlätta det reproduktiva arbetet i 
hemmen. 
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3 En utvidgad arbetsmarknad –
utländska medborgares rätt att arbeta i 
Sverige 
Utlänningsrättens regler är ett av många förhållanden som påverkar tillgången 
på arbetskraft och som därmed kan ha effekter på anställnings- och 
arbetsförhållanden. De kan samtidigt ha som syfte att direkt påverka arbets- 
och anställningsförhållandena och innebära ett skydd både för arbetstagarna i 
fråga och för de inhemska anställningsförhållandena.  

Den arbetsrättsliga lagstiftningen och däribland lagen om arbetstid m.m. i 
husligt arbete gäller normalt även för en utländsk person/medborgare som är 
anställd i arbetsgivarens hushåll i Sverige.235 Men rätten att arbeta i Sverige kan 
vara villkorad av krav på minimilöner eller minimiarbetstider och därmed 
begränsa parternas möjligheter att avtala om sådana saker. Arbetstillstånd kan 
också vara begränsade till ett visst yrke eller till en viss arbetsgivare. 

Detta kapitel handlar om de särskilda krav som kan gälla idag för att 
utländska medborgare ska få arbeta i Sverige.236 Syftet med kapitlet är att 
diskutera vilken betydelse regleringen av tillträde till den svenska 
arbetsmarknaden kan ha för anställningsvillkoren i husligt arbete, rättsligt och 
faktiskt.237 På så sätt gäller kapitlet eventuella skillnader i anställningsvillkor 
mellan svenska och utländska medborgare. Syftet är också att undersöka om 
reglerna om tillträde till den svenska arbetsmarknaden för arbete i hushåll på 
något sätt skiljer sig från reglerna för annat arbete och i så fall hur de 
skillnaderna ser ut. Den historiska bakgrunden till området har behandlats i 
kapitel 2. 

                                                        
235 I Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (1998:167) gäller huvudprincipen 
att avtalsparterna själva kan välja rättsordning, men i artikel 6 görs ett undantag för 
anställningsavtal. I fråga om anställningsavtal har arbetstagaren rätt till det skydd som tvingande 
lag skulle ha gett, ifall inget lagval gjorts. Det blir som regel då fråga om lagen i det land, där 
arbetstagaren vanligen utför sitt arbete (Tore Sigeman, Arbetsrätten. En översikt, 2006, s. 40). 
236 Här avses inte utländska medborgare som vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd. 
Sådana uppehållstillstånd kan (i grova drag) meddelas till anhöriga till personer som är bosatta i 
Sverige, arbetskraftsinvandrare och egna företagare samt av starka humanitära skäl. För personer 
som har permanent uppehållstillstånd gäller inte kravet på arbetstillstånd (2 kap. 8 § 1 st. 2 p. 
UtlL). 
237 Bridget Anderson menar att utlänningspolitiken kan få avgörande konsekvenser för de 
faktiska anställningsförhållandena i husligt arbete. 
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3.1 Allmänt om tillträde till den svenska arbetsmarknaden 
Kraven för att en person ska få vistas och utföra arbete i Sverige varierar 
beroende på den arbetssökandes medborgarskap. Medborgare i Danmark, 
Finland, Island och Norge har en särskild ställning och har rätt att utan 
registrering eller tillstånd resa in i, vistas i och arbeta i Sverige (2 kap. 8 § 1 st. 
UtlL). För övrigt råder det stora skillnader mellan å ena sidan medborgare i 
EES-området238 och i viss mån Schweiz239 och å andra sidan medborgare i 
länder utanför det området, när det gäller rätt till tillträde till den svenska 
arbetsmarknaden.  

De övergripande reglerna om utländska medborgares rätt att vistas och 
arbeta i Sverige finns i utlänningslagen (2005:716), UtlL, och utlänningsförord-
ningen (2006:97), UtlF. Både lagen och förordningen har genomgått stora 
förändringar under år 2006, vilket bland annat hänger samman med att 
innehållet i vissa EG-rättsliga direktiv har förts in där, främst direktivet 
2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 
(rörlighetsdirektivet). Förändringarna innebär att begreppet uppehållsrätt har 
införts och ersatt uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar.240 En annan förändring är att de övergripande 
bestämmelserna om arbetstillstånd har förts in i utlänningslagen i stället för att 
som tidigare bara finnas i riktlinjer hos myndigheterna. En tredje förändring i 
lagstiftningen är att tredjelandsmedborgare som har permanent 
uppehållstillstånd under vissa förutsättningar ges rätt att få ställning som 
varaktigt bosatta i Sverige.241 

                                                        
238 Här ingår EU:s medlemsländer (Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta. Nederländerna, Österrike, Polen, 
Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern) samt 
Island, Lichtenstein och Norge. 
239 Medborgare i Schweiz är undantagna från kravet på arbetstillstånd (5 kap 1 § UtlF) men 
måste ha uppehållstillstånd (4 kap. 9 § UtlF). 
240 Reglerna har införts i 3 a kap. UtlL och utgör en implementering av artikel 7.1 
rörlighetsdirektivet. Medborgare i EES-länderna har samtidigt i 2 kap. 8 § UtlL undantagits från 
kravet på uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Förändringarna infördes genom SFS 2006:219. 
241 Ändringarna som trädde i kraft den 30 april 2006 har införts genom SFS 2006:219 för att 
implementera direktivet 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. En 
tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats oavbrutet i 
Sverige i fem år, ska enligt huvudregeln beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige, om 
personen fullt ut kan försörja sig och sin familj (5 a kap. 1 och 2 §§ UtlL). 
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3.2  Medborgare i EES-länderna  
Medborgare i EES-länderna och Schweiz har rätt att utan tillstånd uppehålla 
sig, söka arbete eller arbeta i Sverige under tre månader. EES-medborgare har 
även därefter i enlighet med reglerna om fri rörlighet för arbetstagare i 
artiklarna 39–42 i EG-fördraget rätt att vistas och arbeta i Sverige i den mån de 
har uppehållsrätt i Sverige. Till skillnad från ett uppehållstillstånd grundar sig 
uppehållsrätten inte på något beslut från en myndighet eller liknande och den 
kräver inte heller någon ansökan eller annan särskild åtgärd från EU-
medborgaren. Om en EES-medborgare uppfyller vissa villkor, har han eller hon 
uppehållsrätt grundad direkt på EG-fördraget och rörlighetsdirektivet. 
Unionsmedborgare kan ha uppehållsrätt i egenskap av arbetstagare, egna 
företagare, arbetssökande eller på vissa villkor som studerande eller i egenskap 
av personer som kan visa att de har tillräckliga medel för sin försörjning (3 a 
kap. 3 § UtlL). Också familjemedlemmar kan ha uppehållsrätt. Den som är 
make eller maka eller sambo till en medborgare i EES-länderna som har 
uppehållsrätt i egenskap av någon av de ovan nämnda kategorierna och deras 
barn som är under 21 år eller beroende av föräldrarna för sin försörjning, har 
uppehållsrätt.242 Detta gäller oavsett dessa personers medborgarskap, men bara 
under förutsättning att de följer med eller ansluter sig till en EES-medborgare 
som utövar sin rätt till fri rörlighet (3 a kap. 4 § UtlL).243 I och med att de har 
uppehållsrätt, har familjemedlemmarna rätt att arbeta utan krav på arbets- eller 
uppehållstillstånd (2 kap. 8 § 1 st. UtlL). 

Uppehållsrätten är inte tidsbegränsad utan gäller så länge villkoren för 
uppehållsrätten är uppfyllda (3 a kap. 5 § UtlL). En medborgare i en EES-stat 
som har uppehållsrätt som arbetstagare eller företagare och är tillfälligt 
oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, behåller sin 
uppehållsrätt. Detsamma gäller om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter 
mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid 
arbetsförmedlingen (3 a kap. 1 § UtlF).244  

                                                        
242 Närmare bestämmelser om vilka som räknas som familjemedlemmar i UtlL finns i 3 a kap.2 § 
UtlL. Dit hör även släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för 
sin försörjning. Även registrerade partner samt sambor omfattas (se prop. 2005/06:77 s. 37 f. 
med hänvisningar). 
243 Reglerna innebär en implementering av artikel 7.1 d och 7.2 i rörlighetsdirektivet. 
244 Bestämmmelsen utgör en implementering av artikel 7.3 rörlighetsdirektivet. 
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För en EES-medborgare som inte har någon uppehållsrätt gäller kravet på 
uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse. Detta följer av 2 kap. 5 och 8 §§ 
UtlL. En EES-medborgare som varken har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd 
kan alltså komma att bli utvisad.245  

 
 
3.2.1  Uppehållsrätt för arbetstagare 
En förutsättning för att en person ska ha uppehållsrätt som arbetstagare246 är att  

* hon utför arbete åt någon annan, 
* hon är under dennes arbetsledning och 
* arbetet sker mot vederlag247 

Enligt EG-domstolens praxis kan en person räknas som arbetstagare oavsett om 
anställningen är en deltidsanställning eller en tidsbegränsad anställning eller 
inte ger tillräcklig försörjning.248 Det är tillräckligt att det rör sig om en “genuin 
ekonomisk aktivitet“249 och att anställningen är “faktisk och reell“.250 En person 
kan vidare betraktas som arbetstagare, även om arbetet inte ersätts kontant, 
utan i stället genom att arbetsgivaren betalar levnadsomkostnaderna.251  

Också en arbetssökande har uppehållsrätt, om personen har en verklig 
möjlighet att få en anställning (3 a kap. 3 § 2 p. UtlL). Enligt förarbetena till 
utlänningslagen är bestämmelsen en kodifiering av EG-domstolens praxis.252 
Enligt denna har en EES-medborgare rätt att uppehålla sig i ett annat EES-land 
i ända upp till sex månader,253 om hon har realistiska möjligheter att finna ett 
arbete254 och inte ligger det allmänna till last i värdstaten.255  
                                                        
245 I Migrationsverkets handbok framhålls att med hänsyn till att en EES-medborgare enbart 
genom att lämna landet kan skaffa sig ny uppehållsrätt i minst tre månader, så torde det i 
praktiken endast undantagsvis bli fråga om att utvisa EES-medborgare.  
246 Begreppet arbetstagare i detta sammanhang är en gemensam EU-definition, som gäller i fråga 
om fri rörlighet och alltså inte samma begrepp som används i svensk arbetsrätt.  
247 Mål 66/85, Lawrie-Blum, punkterna 16 och 17 och mål C-85/96, Martinez Sala, punkt 32. 
248 Målen 59/85, Reed, 139/85, Kempf och 53/81 Levin. 
249 Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, 2002, s. 152 med hänvisning till mål 139/85, Kempf. 
250 A. a., s. 152, med hänvisning till mål 53/81, Levin. 
251 A. a., s. 152, med hänvisning till mål 196/87, Steyman. 
252 Prop. 2005/06:77, s. 185. 
253 Rättspraxis i fråga om tidsperiodens längd är något oklar. Se vidare Tore Sigeman, 
Arbetsrätten. En översikt, 4 rev. upplagan, 2006, s. 122, och Birgitta Nyström, EU och 
arbetsrätten, 3 upplagan, 2002, s. 155. 
254 Mål C-292/89, Antonissen. 
255 En regel i 3 a kap. 1 § UtlF ger under vissa förutsättningar en arbetstagare och en 
egenföretagare uppehållsrätt vid en ofrivillig arbetslöshet. 
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En person som har uppehållsrätt som arbetstagare är skyldig att registrera 
sig hos Migrationsverket, om hon ska stanna längre tid än tre månader (3 a kap 
10 § UtlL). Migrationsverket får förelägga en person att fullgöra registrerings-
skyldigheten och att lämna in uppgifter som är nödvändiga för registrering. 
Föreläggandet får förenas med vite (3 a kap. 11 och 12 §§ UtlL). Vid 
registreringen får Migrationsverket kräva uppgifter som styrker att 
medborgaren har en anställning i Sverige (3 a kap. 8 § UtlF).256 Registreringen 
är emellertid inte någon förutsättning för uppehållsrätten utan registreringen 
och det registreringsbevis som utfärdas är enbart en bekräftelse på den 
uppehållsrätt som personen i fråga redan har. En EES-medborgare som 
underlåter att registrera sig kan därför inte utvisas av det skälet. 

 
3.2.2 Uppehållsrätt för egenföretagare 
Artikel 43 EG förbjuder inskränkningar i EU-medborgares rätt att etablera sig i 
andra EU-länder257 och etableringsfriheten gäller både bolag och verksamhet 
som egenföretagare.258 I den svenska utlänningslagen har det därför införts en 
bestämmelse som ger en unionsmedborgare uppehållsrätt som företagare (3 a 
kap. 3 § UtlL). För att någon ska betraktas som egenföretagare, krävs inte att 
verksamheten faktiskt har startat utan det räcker att visa att personen har 
faktiska och verkliga planer på att starta en rörelse. 

En person som har uppehållsrätt som företagare ska liksom en arbetstagare 
registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan (3 a kap 10 
§ UtlL).259 Verket får då kräva att sökanden visar handlingar som styrker att 
hon eller han bedriver verksamhet som egen företagare i Sverige (3 a kap. 8 § 

                                                        
256 På Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se, Regler för EU/EES-
medborgare, specificeras kraven på ett anställningsbevis. Bland annat ska anställningstiden, 
veckoarbetstiden, anställningsformen och arbetsuppgifterna framgå. 
257 Med etablering avses att en EU-medborgare “stadigvarande och kontinuerligt utövar 
yrkesverksamhet i en annan medlemsstat, där han från en stadigvarande plats för 
affärsverksamhet vänder sig till medborgare i denna stat.” (Mål C-55/94 Gebhard). 
258 En egenföretagare definieras som ”en person [som] utan att vara i underordnad ställning, när 
det gäller arbets- och lönevillkor, utövar förvärvsverksamhet på eget ansvar” (Staffan 
Ingmansson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, s. 88, med hänvisning till mål C-
268/99 Jany m.fl.). 
259 Enligt artikel 8.1 rörlighetsdirektivet får medlemsstaten ålägga unionsmedborgare att 
registrera sig hos behöriga myndigheter vid uppehåll som överstiger tre månader. 
Registreringsförfarandet har ersatt uppehållstillstånd genom SFS 2006:219. 
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UtlF).260 Som redan nämnts är registreringen inte ett krav för uppehållsrätten, 
utan denna gäller oavsett registrering. 

 
3.2.3 Uppehållsrätt för tillhandahållare av tjänster 
För att en person ska få uppehållsrätt som arbetstagare krävs att anställningen 
är hos en arbetsgivare i Sverige. Om hon är anställd hos en utländsk 
arbetsgivare och ska utföra arbete i Sverige kan det istället vara fråga om 
tillhandahållande av tjänster. Som exempel på tillhandahållare av tjänster 
brukar anges konsulter, men också personer som tillhandahåller till exempel 
hushållstjänster som anställda av ett företag i hemlandet eller som 
egenföretagare som är tillfälligt verksamma i Sverige, kan kategoriseras som 
tillhandahållare av tjänster. 

Enligt EG-fördraget omfattas även personer som tillhandahåller tjänster av 
den fria rörligheten.261 Enligt artikel 49 EG får medlemsstaterna inte inskränka 
friheten för ett företag att tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater än den 
stat där företaget är etablerat262 och enligt artikel 50 EG har den som 
tillhandahåller en tjänst i ett medlemsland rätt att göra detta på samma villkor 
som landets egna medborgare. En person som tillhandahåller tjänster har därför 
på samma sätt som arbetstagare och egenföretagare uppehållsrätt så länge hon 
vistas i värdlandet och utför sina tjänster.263 Om hon avser att stanna längre tid 
än tre månader i Sverige, omfattas hon likaså av kravet på registrering enligt 3 
a kap. 10 § första stycket UtlL. Tillhandahållaren måste för att bli registrerad 
genom en handling styrka att han eller hon tillhandhåller tjänster.264 

                                                        
260 Detta kan ske t.ex. genom att personen visar en F-Skattsedel eller registreringsbevis från 
länsstyrelsen eller Patent- och registreringsverket, undantagsvis även genom att personen visar 
att det finns ett hyreskontrakt för nödvändiga lokaler eller att sökanden har tidigare erfarenheter 
och kompetens inom området. (Migrationsverkets handbok 38.1 Fri rörlighet för EES-
medborgare och deras familjemedlemmar, s. 31). 
261 Varken utlänningslagen eller utlänningsförordningen innehåller några bestämmelser om 
tillhandahållare av tjänster. Det hänger samman med att rörlighetsdirektivet till skillnad från 
direktiv 73/148/EEG inte innehåller några uttryckliga regler i fråga om dem som tillhandahåller 
eller mottar tjänster.  
262 Med tjänster ska särskilt avses verksamhet a/ av industriell natur, b/ av kommersiell natur, c/ 
inom hantverk och d/ inom fria yrken (artikel 50 EG). Till tjänster räknas även uthyrning av 
arbetskraft (mål 279/80, Webb, p. 9). 
263 En mottagare av tjänster betraktas däremot inte som ekonomiskt aktiv och kan inte jämställas 
med arbetstagare och egenföretagare (prop. 2005/06:77 s. 42). 
264 Eftersom tillhandahållare inte berörs i rörlighetsdirektivet finns inte någon bestämmelse i 
utlänningsförordningen om vilka handlingar som krävs. 
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3.2.4 Särskilt om villkoren för arbete i hushåll för EES-medborgare 
Sammanfattningsvis kan sägas att reglerna om tillträde till den svenska 
arbetsmarknaden är mycket generösa för EES-medborgare. Under de första tre 
månaderna av vistelsen/anställningen i Sverige krävs inget tillstånd eller 
registrering och de tre månaderna räknas från inresan till Sverige, vilket 
innebär att en EES-medborgare kan lämna landet under en dag och därefter 
påbörja en ny tremånadersperiod. Så länge en person motsvarar någon av de 
vitt definierade kategorier som har uppehållsrätt finns det inga rättsliga hinder 
för personens möjlighet att arbeta i Sverige också en längre tid än tre månader.  

En person som arbetar med hushållstjänster kan i den egenskapen tänkas ha 
uppehållsrätt som arbetstagare, egenföretagare eller tillhandahållare av 
tjänster.265 Dessutom finns möjligheten för dem som kommer till Sverige i 
egenskap av familjemedlemmar att arbeta i landet, till exempel med 
hushållstjänster. Inga särregler gäller för arbete i hushåll jämfört med annat 
arbete och inga krav ställs heller av någon myndighet i fråga om ersättning för 
arbetet eller andra anställningsvillkor. 

Enligt artikel 39.2 EG ska den fria rörligheten för arbetstagare innebära att 
all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av 
nationalitet avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och 
anställningsvillkor.266 Bestämmelserna riktar sig i första hand till 
medlemsstaterna men anses också gälla förhållandet mellan enskilda 
rättssubjekt.267 En arbetsgivare får därmed liksom enligt den svenska 
arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen inte behandla arbetstagare av olika 
nationaliteter olika vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och 
anställningsvillkor, i den mån skillnaderna beror på nationaliteten. Jämförelsen 
av anställningsförhållandena gäller emellertid anställda hos en och samma 
arbetsgivare och bestämmelserna har därför knappast någon betydelse för 
anställningar i privata hushåll. 

                                                        
265 I SOU 1997:153 Arbetskraftens fria rörlighet – trygghet och jämställdhet, s. 122, påpekas att 
den fria rörligheten berör både egenföretagare, anställda och tjänster och innebär att effekterna av 
en fri rörlighet för dessa kategorier kan uppträda i olika former och inom olika delar av 
arbetsmarknaden samtidigt. 
266 Detsamma gäller enligt ingressen till förordningen (68/1612/EEG med ändringar 76/312 EEG 
om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. 
267 Mål C-281/98 Angonese. 
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3.3  Tredjelandsmedborgare 
Tredjelandsmedborgare har till skillnad från EES-medborgare ingen 
uppehållsrätt i Sverige, utan de måste ansöka om tillstånd. Bestämmelser om 
sådana tillstånd finns i utlänningslagen och utlänningsförordningen men kan 
även finnas i avtal.  
 
3.3.1  Arbetstillstånd för arbetstagare 
Medborgare i länder utanför Norden och EES-området måste ha arbetstillstånd 
för att ha rätt att ta anställning i Sverige (2 kap. 7 och 8 §§ UtlL).268 Om 
vistelsen i Sverige är tänkt att vara längre än tre månader krävs dessutom 
uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL).269 Ett viktigt förhållande är att båda 
tillstånden måste vara klara före inresan i Sverige (5 kap. 18 § och 6 kap. 4 § 
UtlL).  

Övergripande bestämmelser om arbetstillstånd finns i utlänningslagen.270 
Där finns också regler om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Ett 
permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har erbjudits en 
tillsvidareanställning i landet, om utlänningen har särskilda kvalifikationer och 
behovet av arbetskraft inte kan fyllas av arbetssökande inom landet eller genom 
rekrytering från annat land inom EES eller Schweiz (5 kap. 5 § UtlL).  

Arbetstillstånd får enligt 6 kap. 2 § UtlL ges till en utlänning som erbjudits 
säsongsarbete eller en anställning inom ett yrke där det råder tillfällig brist på 
arbetskraft eller som deltar i ett internationellt utbyte. Tillstånd får enligt 
bestämmelsen även ges om detta följer av ett internationellt avtal eller av ett 
avtal med ett annat land.271  

Beslut om arbetstillstånd fattas av Migrationsverket (6 kap. 5 § UtlL).272 
Verket ska i ärenden om arbetstillstånd samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen, 

                                                        
268 Undantag görs, som redan nämnts, för personer som har permanent uppehållstillstånd.  
269 En avgift om 1 000:– för vuxna och 500:– för barn (under 18 år) tas ut för en ansökan om 
arbets- eller uppehållstillstånd. Den som söker bådadera betalar bara en avgift. Vid förlängning 
av tillstånd krävs samma avgifter (Migrationsverkets faktablad om Avgifter för ansökan om 
uppehålls- och/eller arbetstillstånd, http://www.migrationsverket.se/). 
270 Tidigare fanns de bara i riktlinjer hos myndigheterna. 
271 För vissa länder utanför EES-området finns särskilda avtal om villkor för arbete inom EES-
området, se Maria Fritz, Tredjelandmedborgares rättigheter vid arbete inom EU, Ny Juridik 
3:04. 
272 Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får enligt 6 kap. 7 § UtlL 
meddela föreskrifter om att andra myndigheter rätt att besluta om arbetstillstånd. Så får till 
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men får meddela arbetstillstånd även utan samråd, till exempel om verket följer 
riktlinjer som utfärdats av AMS.273 AMS ska lämna berörda sammanslutningar 
av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig, om ärendet är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt (5 kap. 5–7 §§ UtlF). Ett avslag 
på en ansökan om arbetstillstånd eller en återkallelse av arbetstillstånd kan 
normalt inte överklagas.274 Utlänningsrättsliga frågor anses för övrigt inte heller 
vara sådana civila rättigheter och skyldigheter, som omfattas av rätten till 
domstolsprövning enligt artikel 6.1 EKMR.275 

AMS riktlinjer ger möjligheter till arbetstillstånd på följande villkor: 
* Arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist kan meddelas inom 

yrkesområden där bristen på arbetskraft inte kan täckas genom rekrytering 
inom EU/EES och Schweiz. Tillståndet begränsas till ett visst yrke hos en viss 
arbetsgivare och ges normalt för en sammanlagd tid av 18 månader. Det kan 
förlängas med sex månader efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
Länsarbetsnämnden (LAN).  

* Arbetstillstånd för internationellt utbyte kan gälla ledningsuppgifter och 
specialistuppgifter m.m. inom internationella koncerner, specifika insatser 
inom kultur, undervisning, idrott eller forskning, praktikantanställningar inom 
ramen för internationella utbytesavtal samt au pair-anställningar. Tillstånd för 
internationellt utbyte ges normalt för 48 månader, utom för praktikanter, där 
det ges för 18 månader och au pair-anställda där det ges för 12 månader. 
Tillståndet begränsas normalt till ett yrke och en arbetsgivare. 

AMS riktlinjer för arbetstillstånd innehåller också bestämmelser om 
anställningsvillkor. Nivån avseende lön, försäkringsskydd och övriga 
anställningsvillkor ska lägst motsvara kollektivavtal eller svensk praxis inom 
yrket. Vidare ska arbetstiden vara av en sådan omfattning att arbetstagaren får 
en tillräcklig försörjning under vistelsen i Sverige. Enligt Migrationsverkets 
praxis ges tillstånd bara för heltidsarbete och till en minimilön av 13 000 SEK 

                                                                                                                                       
exempel ett svenskt konsulat, AMS och länsarbetsnämnderna under vissa förutsättningar besluta 
om arbetstillstånd (5 kap. 13 och 14 §§ UtlF). 
273 Arbetsmarknadsstyrelsen skall besluta om riktlinjer för bedömningen av ärenden om 
arbetstillstånd (5 kap. 12 § UtlF). 
274 Ett sådant beslut kan överklagas till migrationsdomstol bara om frågan har behandlats i 
samband med ett beslut om avvisning eller utvisning (14 kap. 1 § och 3 § 2 st. UtlL).  
275 SOU 1999:16, s. 142, och Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 
143.  
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eller enligt kollektivavtal.276 Bostad ska enligt riktlinjerna vara ordnad och den 
berörda arbetstagarorganisationen ska ges tillfälle att yttra sig om ärendet. 

En utlänning som har en anställning som kräver arbetstillstånd utan att ha ett 
sådant, kan dömas till böter och den som har en utlänning utan föreskrivet 
arbetstillstånd i sin tjänst, kan dömas till böter eller fängelse (20 kap. 3 
respektive 5 §§ UtlL). Arbetsgivaren kan därtill bli skyldig att betala en 
särskild avgift (20 kap. 12 § UtlL).277  

 
3.3.2 Uppehållstillstånd för egna företagare 
För en tredjelandsmedborgare som utför tjänster som företagare krävs inte 
arbetstillstånd men däremot uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd får enligt 5 
kap. 5 § 2 st. UtlL beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på 
annat sätt än genom anställning. För att någon ska beviljas uppehållstillstånd 
som företagare krävs att personen kan visa att hon eller han har ett företag eller 
en plan för ett företag, till exempel en investeringsbudget, en 
verksamhetsbeskrivning och lokaler. Det krävs också att personen med 
bankintyg kan visa att hon eller han kan försörja sig och sin familj under ett år i 
Sverige (Konsumentverkets normer följs). Om det sedan visar sig att personen 
har lyckats försörja sig och sin familj på verksamheten under två år, kan 
eventuellt permanent uppehållstillstånd beviljas.278  

Beslut i ärenden om uppehållstillstånd fattas enligt 5 kap. 20 § UtlL av 
Migrationsverket, som när det gäller uppehållstillstånd för företagare gör en 
företagsekonomisk bedömning. Om Migrationsverket avslår en ansökan, kan 
beslutet överklagas till en migrationsdomstol (14 kap. 3 § 1 st. UtlL). 
 

                                                        
276 Enligt Peter Fylking, Migrationsverket. Om det senare skulle visa sig att man avvikit från 
lönekravet, vidtar Migrationsverket inga åtgärder. 
277 En arbetsrättslig tvist kan tas upp av en domstol utan att ett brott mot utlänningslagen 
aktualiseras. Om en person är anställd hos en annan person utan att ha arbetstillstånd när detta 
krävs, kan båda parter i och för sig göra sig skyldiga till brott (20 kap. 3 § respektive 5 § UtlL). 
Men om arbetstagaren i fråga inleder en arbetsrättslig tvist om till exempel övertidsersättning 
eller rätt till ledighet, löser domstolen den arbetsrättsliga tvisten utan att aktualisera kravet på 
arbetstillstånd. Detsamma gäller givetvis om det i stället skulle vara arbetsgivaren som kräver 
skadestånd till exempel därför att arbetstagaren har lämnat sin anställning i förtid. 
278 Enligt uppgifter från Maria von Scheele Frejd, Migrationsverket, maj 2006. 
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3.3.3 Särskilt om villkoren för arbete i hushåll för 
tredjelandsmedborgare 

Kraven för tillträde till den svenska arbetsmarknaden är betydligt högre för 
tredjelandsmedborgare än för medborgare i EES-länderna och när det gäller 
tredjelandsmedborgare finns också en viss särreglering för arbete i hushåll. 

Av de olika typerna av arbetstillstånd kan två bli aktuella för arbete i 
hushåll, nämligen dels arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist, dels 
arbetstillstånd för internationellt utbyte som au pair.279  

Bestämmelserna om arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist ger inte 
utrymme för att meddela sådana tillstånd, så länge arbetskraft inom 
yrkesområdet finns tillgänglig inom Sverige och övriga EU, något som verkar 
vara fallet i fråga om husligt arbete. Under år 2004 beviljades emellertid ett 50-
tal arbetstillstånd till tredjelandsmedborgare för hushållsarbete och städning.280 
Det kunde i sådana fall till exempel vara fråga om att någon ville ha en 
personlig assistent som talade det egna modersmålet eller kände personen i 
fråga.281 Arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist är begränsat till 
arbetsgivaren i fråga, till yrket i fråga och till en tidsperiod om 18 månader. 

Arbete som au pair kategoriseras som redan nämnts som internationellt 
utbyte vid Migrationsverkets tillståndsprövning. Prövningen av den typen av 
arbetstillstånd ska enligt AMS riktlinjer vara generös och flexibel. Ingen 
arbetsmarknadsprövning görs, eftersom det anses vara fråga om anställningar 
som inte är öppna på arbetsmarknaden.282  

Migrationsverkets regler om arbetstillstånd som au pair återfinns i verkets 
handbok och på verkets hemsida.283 Också denna typ av arbetstillstånd har 
numera begränsad praktisk betydelse i och med att arbetskraft är tillgänglig 
inom EES-området. Kraven för arbetstillstånd som au pair innebär att den 

                                                        
279 Sabine Hess och Annette Puckhaber menar i Big sisters are better domestic servants? – 
comments on the booming au pair business, Feminist review, 2004, 77, s. 65–78, att au pair 
officiellt ses som internationellt utbyte, men främst bör ses som en institution för migrerande 
hushållsarbete. De menar att det är ett av de få sätten för unga kvinnor från Östeuropa att få 
tillstånd att arbeta i Tyskland och att under år 1999 närmare 30 000 au pairer, varav de flesta från 
Östeuropa, fick tillstånd att arbeta där som au pair. 
280 Enligt statistik på Migrationsverkets hemsida. 
281 Enligt uppgifter från Kent Sjöholm, Migrationsverket. 
282 SOU 1982:49, s. 105.  
283 Migrationsverket har enligt 7 kap. 11 § 2 p. UtlF rätt att efter samråd med AMS, RPS och UD 
meddela föreskrifter för verkställighet av utlänningsförordningen (1989:547) i fråga om 
arbetstillstånd. I SIVFS 1999:5 finns föreskrifter om lönenorm för au pair, som innebär ett krav 
på kontant ersättning med 3 500 kronor per månad förutom kost och logi. 
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sökande ska vara mellan 18 och 30 år och ha ett uttalat intresse för eller en 
uppenbar nytta av svenska språkstudier. Den sökande ska ha ett skriftligt 
erbjudande om arbete från en värdfamilj i Sverige, där villkoren för 
anställningen som au pair ska framgå. Värdfamiljen ska erbjuda högst 25 
timmars hushållsarbete per vecka och studier i svenska under en stor del av den 
återstående tiden. Ett intyg krävs om att studieplats finns i Sverige. 
Värdfamiljen ska också erbjuda fri mat och fritt husrum samt lägst 3 500 SEK 
per månad i lön. Tillstånd för au pair beviljas enligt AMS riktlinjer för högst 
tolv månader, vilket har betydelse, eftersom vissa sociala förmåner, till 
exempel ersättning för sjukvård, förutsätter att en person kan antas komma att 
vistas i Sverige under längre tid än ett år.284 För arbetstillstånd som au pair är 
alltså den tillåtna arbetstiden kortare, minimilönen lägre och tillståndstiden 
kortare än för arbetstillstånd i andra yrken. 

Antalet beviljade arbetstillstånd för arbete som au pair har sjunkit kraftigt 
sedan år 2003.285 Sedan dess har några av de länder som många au pairer 
tidigare kom från, blivit medlemmar i EU. I och med att det finns många 
sökande till au pair-platser från de nya EU-länderna och det inte ställs några 
krav på arbetstillstånd eller arbets- och anställningsförhållanden för EU-
medborgare, kan det tänkas att dessa blir anlitade i högre grad än 
tredjelandsmedborgare. Om detta blir en tendens i framtiden, kommer det 
särskilda arbetstillståndet för arbete au pair och kravet på högst 25 timmars 
arbetsvecka, språkstudier och minimilön att minska i betydelse.  

När det gäller den rättsliga ställningen för dem som arbetar som au pair är 
de nya reglerna om varaktig bosättning av intresse. För att en 
tredjelandsmedborgare ska ha rätt till varaktig bosättning krävs bland annat att 
personen har varit bosatt i Sverige utan avbrott i fem år (5 a kap. 1 § UtlL). Vid 
beräkning av denna tid ska i enlighet med direktivets regler vistelse i Sverige 
”av uteslutande tillfälliga skäl” eller för studier inte beaktas (5 a kap. 1 § 3. 3 

                                                        
284 Detta uttrycks i 2 kap. 1 § 2 st. socialförsäkringslagen som att den person som kan antas 
komma att vistas i Sverige under längre tid än ett år, ska anses som bosatt i Sverige. Av 
bosättning följer enligt 3 kap. 1–3 §§ socialförsäkringslagen (1999:799) vissa förmåner enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vissa andra förmåner följer av arbete i Sverige (3 kap. 4 
och 5 §§ socialförsäkringslagen). 
285 Under år 2003 beviljades 620 arbetstillstånd som au-pair. 122 av dessa personer kom från 
Estland, 65 från Polen, 59 från Ukraina och 45 från Litauen. Under år 2004 (det år då EU 
utvidgades med tio nya länder) beviljades bara 281 sådana tillstånd, främst till medborgare i 
Ukraina, Rumänien och Ryssland. Ett stort antal länder var representerade. År 2005 beviljades 
235 tillstånd. 
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st. UtlL).286 Av propositionen framgår det att med uteslutande tillfälliga skäl 
avses till exempel vistelser i Sverige på grund av semester, besök, 
säsongsarbete eller arbete som au pair.287 Sådan tid då en person utfört arbete 
som au pair är därmed inte en kvalifikationsgrund för ställningen som varaktigt 
bosatt tredjelandsmedborgare. 

3.4 Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Sammanfattningsvis är reglerna om tillträde till arbete i Sverige generösa mot 
EES-medborgare. Under de första tre månaderna (eller eventuellt mer om 
personen i fråga är arbetssökande) av vistelsen/anställningen i Sverige krävs 
varken tillstånd eller registrering. För att en EES-medborgare ska ha rätt att 
arbeta i Sverige i mer än tre månader måste hon ha uppehållsrätt. För en person 
som arbetar med hushållstjänster är det framför allt uppehållsrätt som 
arbetstagare, företagare eller tillhandahållare av tjänster som kan bli aktuella. 
För att en person ska kvalificeras som arbetstagare krävs att hon kan visa att 
hon har någon typ av anställning med någon typ av vederlag. Därutöver ställs 
inga krav på anställningens omfattning eller på den lön som betalas eller på 
anställningsförhållandena i övrigt. Reglerna kan på så sätt, under rådande 
förhållanden med stora löneskillnader mellan länderna, sägas gynna tillgången 
på arbetskraft i Sverige samtidigt som anställningsförhållandena ignoreras. 
Inga skillnader råder emellertid mellan den rättsliga behandlingen av arbete i 
hushåll och annat arbete vad gäller medborgare i EES-länderna.  

Inte heller vad gäller företagande finns några särregler för arbete i hushåll. 
För uppehållsrätt som företagare respektive tillhandahållare av tjänster krävs att 
en person kan visa att hon är företagare eller tillhandahåller tjänster i Sverige. 
Medborgare inom EES-området och Schweiz har rätt att erbjuda sina tjänster, 
till exempel hushållstjänster, i Sverige på samma villkor som svenska 
medborgare, vare sig de är etablerade i Sverige eller etablerade i ett annat land 
inom EES-området. 

För tredjelandsmedborgare däremot krävs arbetstillstånd för arbete i form av 
anställning i Sverige. I fråga om husligt arbete kan teoretiskt sett två typer av 
arbetstillstånd tänkas bli aktuella – tillstånd för täckande av tillfällig brist och 

                                                        
286 Direktivet är enligt artikel 3.2 e/ inte tillämpligt på tredjelandsmedborgare som är bosatta 
uteslutande av tillfälliga skäl som till exempel au pair eller säsongsarbetare eller utstationerade 
arbetstagare. 
287 Prop. 2005/06:77 s. 190. 
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tillstånd för arbete som au pair. I fråga om arbetstillstånd för täckande av 
tillfällig brist gäller samma regler för arbete i hushåll som för andra yrken men 
däremot inte för tillståndet för arbete som au pair. I det fallet är den tillåtna 
arbetstiden kortare, minimilönen lägre och tillståndstiden kortare än för 
arbetstillstånd i andra yrken. Detta hänger samman med att au pair ses som 
internationellt utbyte. I praktiken är det mycket som tyder på att förhållandena 
kan gestalta sig helt olika beroende på parternas syften med anställningen och 
deras allmänna ekonomiska situation.288 När ett tillstånd väl är beviljat utövas 
det ingen tillsyn från myndigheternas sida över att reglerna om 
anställningsförhållandena iakttas. En särbestämmelse för dem som arbetar au 
pair är att tiden i sådant arbete inte kan grunda rätt till ställning som varaktigt 
bosatt i Sverige. 

För båda de nämnda typerna av arbetstillstånd kan den anställdas 
möjligheter att tillvarata sina rättigheter antas bli påverkade av att 
arbetstillståndet är begränsat till en viss arbetsgivare. En arbetstagare som är 
beroende av en anställning i Sverige för sin försörjning och som vet att 
alternativet till anställningen i fråga är att lämna landet, kommer sannolikt inte 
att ställa krav på sina arbets- och anställningsförhållanden. Detta gäller givetvis 
också andra anställningar där arbetstillståndet är begränsat till en arbetsgivare, 
men på andra områden än arbete i hushåll finns det för det mesta fackliga 
organisationer, som utövar en viss tillsyn över anställningsvillkoren. 

Inte bara anställningar utan också företagsetablering och verksamhet som 
egenföretagare kan bli aktuella för utländska medborgare som önskar utföra 
hushållstjänster i Sverige. På tredjelandsmedborgare som vill utföra arbete i 
Sverige i form av uppdrag, till exempel som egenföretagare, ställs emellertid 
stora ekonomiska krav för att de ska få uppehållstillstånd och sådan verksamhet 
verkar knappast bli aktuell för dem som utför hushållstjänster. 
 

 

                                                        
288 Anna Rotkirch gör i Vem är rädd för städerskan? Globalisering och kvinnors autonoma 
migration, Sociologisk forskning nr 2/2003, en jämförelse mellan två helt olika innebörder i 
begreppet au pair för en kvinna från Finland och en kvinna från Colombia som båda tjänstgör 
som au pairer i Paris. 
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4 Arbetsförmedling 
Arbetsförmedlingsverksamhetens utformning och omfattning kan ha betydelse 
för tillgång och efterfrågan på arbetskraft, för arbete i hushåll liksom för annat 
arbete. Arbetsförmedlingen kan även ha en inverkan på de arbetssökandes 
situation genom villkor för förmedlingen, till exempel i form av avgifter eller 
kvalitetskrav på annonser, kontroll av anställningsvillkoren. Detta kapitel 
handlar om såväl offentlig som privat arbetsförmedling och de regler som 
eventuellt gäller för sådan verksamhet. Syftet är dels att göra en jämförelse 
mellan reglerna för arbete i hushåll och annat arbete, d.v.s. att undersöka om 
det finns någon särreglering för arbete i hushåll, dels att undersöka reglerna om 
förmedling av arbetskraft för att se vilken inverkan dessa eventuellt kan ha på 
anställnings- och arbetsvillkor. 

4.1 Den offentliga arbetsförmedlingen 
Den offentliga arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att effektivt 
sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.289 
Förmedlingen är skyldig att registrera alla lediga platser som anmäls och ska 
verka för att information om lediga platser får så god spridning som möjligt. 
Lediga platser ska publiceras via Internet, Platsjournalen och anslagstavlor på 
arbetsförmedlingen, om inte arbetsgivaren bestämmer att publiceringen ska 
begränsas (1 och 3 §§ AMSFS 2003:9290). Arbetsgivare är dessutom enligt 
lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den 
offentliga arbetsförmedlingen, skyldiga att anmäla lediga platser. Från den 
skyldigheten undantas emellertid vissa kategorier anställningar. Till dem hör 
arbete i arbetsgivarens eget hushåll.291  

Antalet nyanmälda lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen 
inom yrkesområdet hembiträden, dit även barnflicka, au pair och 
hushållsföreståndare förs, var 557 platser år 2004 och 661 platser år 2005.292 

                                                        
289 Se till exempel 3 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
290 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (2003:9) för länsarbetsnämnderna om 
lediga platser. 
291 Undantag från anmälningsskyldigheten görs för samma kategorier personer som i 
anställningsskyddslagen (d.v.s. medlemmar av arbetsgivarens familj, anställda i arbetsgivarens 
hushåll och arbetstagare med företagsledande ställning). Undantagen motiverades i förarbetena 
bara med en hänvisning till anställningsskyddslagens förarbeten (prop. 1975/76:84, s. 102). 
292 Med koden amsyk 912110. 
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Det relativt låga antalet anmälda lediga platser i husligt arbete till den 
offentliga arbetsförmedlingen kan möjligen delvis förklaras med undantaget 
från anmälningsskyldigheten.  

En viss minskning av antalet anmälda lediga platser i husligt arbete har skett 
under de senaste åren. År 2000 var antalet 1 227 lediga platser och år 2001 942 
platser. Under år 2005 nyanmäldes emellertid samtidigt cirka 7 000 lediga 
utlandsplatser för au pairer från Sverige.293 

Vid en genomgång av alla platsannonser hos den offentliga 
arbetsförmedlingen i Stockholm, Göteborg och Malmö i maj 2005 visade det 
sig att fjorton annonser gällde arbete som ”barnflicka”, två gällde personlig 
assistans och en gällde arbete som ”au pair”.294 I arbetet som barnflicka ingick 
mestadels också hushållsarbete med matlagning och städning etc. Av de fjorton 
platserna som barnflicka gällde nio deltidsanställning och fem 
heltidsanställning. Sju av anställningarna var tillsvidareanställningar och lika 
många var tidsbegränsade anställningar. Olika löneformer angavs, men ingen 
uppgift lämnades om lönens storlek.  

Det enda krav på platsannonserna som skulle kunna fungera som ett skydd 
för de arbetssökande ligger i undantagen från förmedlingens skyldighet att 
publicera information om lediga platser. Sådana undantag görs till exempel om 
arbetstagaren kan förväntas medverka till något lagbrott eller det är uppenbart 
att arbetsgivaren inte kommer att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot den 
anställda. Ett undantag görs också om arbetsgivaren utöver de angivna 
arbetsuppgifterna förväntar sig service av sexuell karaktär av den sökande eller 
arbetstagaren (4 § AMSFS 2003:9). Eftersom förmedlarna i allmänhet har ett 
upparbetat samarbete med arbetsgivarna, anses det ytterst sällsynt att 
Arbetsförmedlingen vägrar ta in en annons. Det blir i stället fråga om en 
diskussion med arbetsgivaren, ifall en platsannons verkar tveksam.295  

                                                        
293 Enligt statistik som förs av länsarbetsnämnden i Skåne. De utländska platserna redovisas 
särskilt, eftersom de administreras av länsarbetsnämnden i Skåne. 
294 Undersökningen har genomförts av Lisa Englund, amanuens på juridiska institutionen vid 
Umeå universitet. 
295 Uppgift från Leif Sturesson, Eures-samordnare, Arbetsmarknadsverket. 
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4.2 De privata arbetsförmedlingarna  
Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling296 och uthyrning av arbetskraft 
innebar vid sin tillkomst att arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades i Sverige 
och att AMS tillsynsfunktion togs bort i fråga om privata arbetsförmedlingar.297 
Därmed slopades också kravet på tillstånd av AMS för 
arbetsförmedlingsverksamhet.298 Marknaden har ansetts själv kunna klara av 
den tillsyn som behövs för att förhindra oseriös verksamhet genom egen tillsyn 
i form av branschorganisationer, etiknämnder mm.299 I förarbetena till lagen 
nämndes ingenting om internationell förmedling eller – av naturliga skäl, 
eftersom internetanslutningen vid den tiden var mycket låg – om förmedlingar 
via Internet. 

Lagen om privat arbetsförmedling tillåter att privata förmedlingar tar emot 
ersättning från arbetsgivare.300 Från arbetssökande eller arbetstagare får en 
förmedling däremot inte begära, avtala om eller ta emot ersättning för att 
erbjuda eller anvisa arbete (6 §).301 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot det förbudet, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader 
(7 § 2 st.). Regeln får antas vara tillämplig på allt arbete som utförs i Sverige, 
inbegripet utländska arbetstagare som tillfälligt utför arbete i landet.302  

I riksdagsbeslutet om lagen om privat arbetsförmedling förutsattes att en 
utvärdering av effekterna skulle göras efter tre år. En sådan utvärdering gjordes 
år 1997. Utredningen menade att mycket få privata arbetsförmedlingar hade 
startats sedan den nya lagen trädde i kraft och att några negativa erfarenheter av 

                                                        
296 Med arbetsförmedling avses enligt lagen en verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete 
till arbetssökande eller arbetskraft till arbetsgivare och som inte innebär uthyrning av arbetskraft 
(1 § 2 st. 2 §). 
297 Prop. 1992/93:218 s. 1. Denna proposition tillkom under en borgerlig regering, men det första 
steget i avregleringen togs av socialdemokraterna genom prop. 1990/91:124. 
298 Det ansågs principiellt felaktigt att låta den myndighet som var dominerande på området 
bestämma vilka konkurrerande verksamheter som skulle tillåtas (prop. 1992/93:218 s. 18 ff.). I 
samma riktning pekar att artikel 82 EG, som förbjuder missbruk av dominerande ställning på den 
gemensamma marknaden, har ansetts tillämplig på offentliga arbetsförmedlingars monopol (mål 
C-55/96 Job Centre Coop arl.). 
299 Prop. 1992/93:218 s. 22. Några etiknämnder finns mig veterligt inte för arbetsförmedlingar. (I 
fråga om bemanningsföretag finns däremot en möjlighet till auktorisation). 
300 Ett undantag är arbetsförmedling för sjömän, som överhuvudtaget inte får bedrivas mot 
ersättning (3 §).  
301 Prop. 1992/93:218, s. 25. 
302 Det anses att offentligrättsliga regler gäller alla arbetstagare inom Sveriges territorium (prop. 
1998/99:90, s. 14). 
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de privata förmedlingarna inte hade redovisats. Men den menade samtidigt att 
de största förändringarna av arbetsförmedlingens former skulle komma att följa 
av de så kallade öppna sökformer som börjat byggas upp, d.v.s. 
arbetsförmedling via det elektroniska nätet.303 

Idag finns det ett antal förmedlingar av arbeten via det elektroniska nätet. 
Flera av dem är specialiserade på ett särskilt område av arbetsmarknaden, till 
exempel chefstjänster eller IT-arbete. Förmedlingen av husligt arbete förefaller 
att ha liten omfattning hos dessa förmedlingar. Vid sidan av dessa förmedlingar 
finns emellertid en omfattande verksamhet inom särskilda förmedlingar – 
agenturer – för au pair-arbete. 

4.2.1 Särskilt om förmedling av au pair-arbete 
De svenska myndigheterna har länge förhållit sig ambivalenta till au pair-
arbete. Fram till mitten av 1990-talet fanns inte begreppet au pair inom 
AMS,304 men då beslutade AMS att förmedla au pair-platser utomlands, 
eftersom arbetsmarknadsläget ansågs svårt. Au pair-arbete sågs som ett sätt för 
ungdomar att komma igång i arbetslivet.305  

Den offentliga arbetsförmedlingen tar idag emot annonser från familjer och 
au pair-agenturer som söker au pairer till utlandet under förutsättning att 
anställningsvillkoren uppnår en viss nivå i fråga om lön, arbetstid och 
boende.306 Agenturerna måste vara registrerade i sitt hemland för att få placera 
sina annonser hos arbetsförmedlingen och förmedlingens insats gäller bara 
publiceringen av annonser. Varje år förmedlas ett drygt tusental au pairer till 

                                                        
303 SOU 1997:58, Personaluthyrning, s. 7. Ett par år senare hävdade några forskare att 
internationell privat arbetsförmedling förmodligen skulle få ökad betydelse i och med en 
utvidgning av EU till länder i Östeuropa (Friberg, Olli & Wadensjö, Privat förmedling av arbete 
i Sverige, 1999, s. 14). 
304 AMS deltar inte i besluten om arbetstillstånd för arbete som au pair, eftersom ingen 
arbetsmarknadsprövning görs i samband med arbetstillstånd för internationellt utbyte. 
305 Uppgifter från Leif Sturesson, tidigare chef på utlandsavdelningen i Skåne AMS. 
306 Förmedlingen följer då de riktlinjer som finns angivna i Europarådets överenskommelse om 
Au pair-placeringar och som bland annat innebär att au pairen inte betraktas som arbetstagare. Se 
nedan.  
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svenska familjer som är bosatta utomlands, främst i Norge, England307 och 
Bryssel.308  

Vid sidan av den offentliga förmedlingen av au pair-platser finns, som redan 
nämnts, ett stort antal privata förmedlingar på Internet för au pair-tjänster. De 
flesta av dessa är registrerade på utländska adresser, framför allt i 
Storbritannien, USA, Holland och Tyskland, och ger spridning åt annonser från 
familjer i många länder.309 Minst ett tjugotal förmedlingar har svenska kunder 
och vissa av dessa har mellan tjugo och femtio svenska kunder. Kostnaden för 
annonsering anges ibland som en avgift för den tidsperiod då en annons ska 
finnas på hemsidan310 och ibland som en avgift för medlemskap i 
förmedlingsverksamheten.311 På vissa hemsidor finns också möjlighet för den 
som söker en plats som au pair att annonsera, ibland mot en avgift. (För 
uppgifter om avgifter krävs att man registrerar sig på sidan. Denna typ av 
avgifter är inte tillåtna enligt svensk lagstiftning och inte heller enligt ILO-
konventionen nr 96 om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, som gäller 
för de länder som ratificerat den). I de flesta fall är det endast kontakten mellan 
en familj och en au pair som förmedlas och förmedlingen frånsäger sig ansvar 
därutöver.  

Några agenturer är registrerade i Sverige och är specialiserade på 
förmedling av au pairer till Sverige.312 Deras hemsidor innehåller främst 
annonser från personer som söker platser som au pair och de som vill kontakta 
en platssökande gör detta via förmedlingen. Av hemsidornas namn, inriktning 
eller annonser framgår det att verksamheten i första hand gäller au pairer från 
Östeuropa. Den största gruppen sökande har sitt hemvist i Ukraina, men även 
sökande från Ryssland och Baltikum utgör stora grupper. En av hemsidorna är 
specifikt inriktad på au pairer från Baltikum, Polen, Ukraina, Tjeckien och 
                                                        
307 Några villkor för tillstånd som au pair i England är att den sökande kan visa att hon inte är gift 
eller har någon försörjningsbördaoch kan försörja sig själv utan hjälp av offentliga medel och 
avser att lämna Storbritannien efter au pair vistelsen. 
308 Enligt uppgifter från arbetsförmedlingarna i Karlshamn och Malmö, dit verksamheten är 
förlagd. 
309 En undersökning av agenturerna genomfördes i mars 2005 av Lisa Englund, amanuens på 
juridiska institutionen, Umeå universitet. 
310 Exempel är $ 55 för 30 dagar eller $ 105 för 90 dagar (http://www.greataupair.com, 14 
januari, 2005). 
311 Till exempel € 29 eller $ 39. http://www.aupair-world.net/, 14 januari, 2005. 
312 Scandinavian Au-pair Service Center, http://www.aupair.se/; Swede Au Pair – 
http://home.swipnet.se; Au-pair World Agency Sweden, http://www.interteam.se/au-pair.html; 
Line Study, http://www.balt-aupair.nu/. Uppgifterna gäller januari 2005. 
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Slovakien. Det framgår inte hur de sökande rekryteras eller om de erlägger 
någon avgift till förmedlingen för att finnas med som sökande.313 

Förmedlingarna genomför lämplighetskontroller, intervjuer och 
läkarundersökning av de platssökande.314 I undersökningarna kan ingå kontroll 
av språkkunskaper, yrkeskvalifikationer och referenser från tidigare arbete, 
personliga egenskaper och moraluppfattningar, liksom intyg om att den 
sökande är frisk och inte i behov av tandvård.315 Såvitt framgår av hemsidorna 
genomförs inga undersökningar av familjerna.316  

 
4.2.2 Europarådets överenskommelse om au pair-placering 
Anställnings- och arbetsförhållanden för au pairer i Sverige regleras av lagen 
om arbetstid m.m. i husligt arbete.317 Verksamheten i vissa av förmedlingarna 
är emellertid präglad av Europarådets överenskommelse nr 68 om au pair-
placering. I den överenskommelsen som år 1969 undertecknades av Belgien, 
Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz och 
Tyskland betraktas au pair-arbete inte som en anställning utan som en egen 
form som har drag av både studier och anställning.318  

Konventionens ingress ger uttryck för tveksamhet inför företeelsen au pair. 
De undertecknande staterna menar där att det är tillrådligt att definiera och 
standardisera de villkor som ska gälla för au pair-placering. De framhåller att 
au pair-placeringar är ett viktigt socialt problem med rättsliga, moraliska, 
                                                        
313 Ellinor Platzer menar i Kulturellt utbyte eller billig arbetskraft? – au pair i Sverige, 
Sociologisk forskning nr 3–4 2002, s. 41, att au pairerna själva står för avgifterna för 
rekryteringen. Paralleller verkar här kunna dras till de förhållanden vid förmedling utomlands 
från Sverige i början av förra seklet, som beskrivits i kap. 2.2. 
314 Intervjuerna med arbetssökande och familjer diskuteras av Ellinor Platzer, 2002. 
315 http:balt-aupair.nu, januari 2005. 
316 I vissa länder är regelbundna läkarundersökningar och graviditetstest en del av kraven för 
arbetstillstånd (Shu-Ju Ada Cheng, Rethinking the Globalization of Domestic Service, i Gender & 
Society, 2003, volym 17, no 2, s. 173). 
317 Se AD 1991 nr 71 där den anställda inte kallades au pair men arbetade under sådana 
förhållanden och lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete ansågs tillämplig. Att au pairer 
omfattas av lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete framhålls numera i Migrationsverkets 
information om arbetstillstånd, som hänvisar till lagtexten på Arbetsmiljöverkets hemsida. Att 
lagtexten finns där som information är ett resultat av några motioner om översyn av au pair-
verksamheten och behandlingen av dessa i 2004/05:AU6. Man hade uppmärksammat att de 
arbetsrättsliga reglerna inte följdes i fråga om au pairanställningar och att myndigheterna inte 
kände till var problemen fanns. Ett samarbete mellan Migrationsverket och Arbetsmiljöverket har 
resulterat i information på hemsidorna (2005/06:AU2, s. 34). 
318 En konsekvens av detta kan bli att tiden utomlands i arbete som au pair inte får läggas till 
grund för beräkning av arbetslöshetskassa i Sverige. 
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kulturella och ekonomiska implikationer och ser ett behov av att ge personer 
som är placerade au pair ett adekvat socialt skydd, inspirerat av de principer 
som slagits fast i den Europeiska sociala stadgan.319 De menar vidare att många 
av dem som är placerade au pair är minderåriga, som för en längre tid måste 
vara utan sina familjers stöd och därför behöver särskilt skydd i förhållande till 
de ekonomiska och moraliska villkoren i mottagarlandet. De undertecknande 
staterna uttrycker som sin åsikt att bara offentliga myndigheter fullt ut kan 
säkerställa och övervaka tillämpningen av reglerna. 

Några centrala villkor i överenskommelsen är  
att en placering au pair från början inte får överstiga ett år men kan 

förlängas till högst två års vistelse.  
att en person som placeras au pair ska vara mellan 17 och 30 år gammal, 

men att undantag kan göras från den övre åldersgränsen.  
att ett skriftligt avtal ska upprättas om au pair-personens och familjens 

rättigheter och skyldigheter, helst innan personen lämnar sitt land och senast 
inom en vecka efter ankomsten.  

att familjen ska erbjuda au pair-personen kost och logi och, om det är 
möjligt, ett eget rum. 

att au pair-personen ska ges tillräcklig tid för att följa språkkurser och för 
kulturell och yrkesmässig utveckling. 

att au pair-personen ska ha minst en hel ledig dag i veckan och att minst en 
sådan dag i månaden ska vara en söndag. Personen ska också få möjlighet att 
utöva sin religion.  

att au pair-personen ska få en bestämd summa pengar som fickpengar. 
Summan och tidpunkter för betalning ska anges i avtalet. 

att au pair-personen ska göra den mottagande familjen tjänster som består i 
att delta i det vardagliga hushållsarbetet. Den tid som går åt för sådana tjänster 
ska i allmänhet inte överstiga fem timmar om dagen.  

Om avtalet har ingåtts för obestämd tid, ska vardera parten ha rätt att säga 
upp det med två veckors varsel. Avtalet får vidare hävas omedelbart av endera 
parten, om den andra parten har misskött sig grovt eller om andra allvarliga 
omständigheter gör ett sådant omedelbart avbrytande nödvändigt.  

Konventionens tillämpningsområde begränsas inte till kvinnor, utan texten 
talar om ”persons” eller ”young foreigners”, men däremot har en medlemsstat 

                                                        
319 Med den europeiska sociala stadgan avse här Europarådets överenskommelse från år 1961 
som bland annat innehåller bestämmelser om arbetsmarknadsvillkor och arbetsvillkor. 
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rätt att besluta att begreppet “person som är placerad au pair“ ska tillämpas 
endast på personer av kvinnligt kön.320  

Sverige har inte undertecknat överenskommelsen, men den har ändå på flera 
sätt inflytande på förhållandena i Sverige. Överenskommelsens normer 
tillämpas som nämnts ovan av den svenska arbetsförmedlingen, när den 
bedömer villkoren i annonser från länder där överenskommelsen gäller. 
Överenskommelsen har även inspirerat Migrationsverkets regler om 
arbetstillstånd för au pair. Överenskommelsen skiljer sig från 
Migrationsverkets krav för arbetstillstånd främst genom att ersättningen utgår i 
form av fickpengar i stället för lön. Överenskommelsen skiljer sig också från 
svensk arbetsrätt på så sätt att den som utför arbetet inte betraktas som 
arbetstagare. Vidare ställer överenskommelsen, till skillnad från den svenska 
lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, ett krav på skriftlig överenskommelse 
om villkoren för au pair-vistelsen.321 Några viktiga likheter mellan 
överenskommelsen och den svenska lagstiftningen är rätten att säga upp avtalet 
med en viss uppsägningstid och rätten att säga upp avtalet omedelbart om 
motparten har misskött sig grovt.322 

4.3 Sammanfattande om förmedling av hushållstjänster 
Det finns en särreglering för arbete i arbetsgivarens hushåll vad gäller 
arbetsförmedling. Arbete i arbetsgivarens eget hushåll har undantagits från 
lagstiftningen om skyldighet för arbetsgivare att anmäla lediga platser till den 
offentliga arbetsförmedlingen. Detta kan tänkas bidra till att ett litet antal 
platser i hushåll är anmälda till den offentliga arbetsförmedlingen. 

Varken den offentliga arbetsförmedlingen eller de etablerade privata 
förmedlingarna av arbetskraft i Sverige förmedlar platser i hushåll i någon 
större utsträckning. Ett undantag är au pair-platser utomlands för svenska 
sökande som administreras av den offentliga arbetsförmedlingen. Vid sådan 
förmedling till vissa länder används Europarådets överenskommelse nr 68 om 
au pair-placeringar, som skiljer sig från de regler som gäller i Sverige om au 
pair bland annat på så sätt att den arbetande i överenskommelsen inte ses som 

                                                        
320 Bilaga II, artikel 18.1. Bestämmelsen verkar idag kunna strida mot EU:s lagstiftning mot 
diskriminering. 
321 Ett krav på skriftligt erbjudande om anställning med angivna villkor ställs emellertid av 
Migrationsverket för arbetstillstånd. 
322 Villkoren för anställning i hushåll enligt svensk rätt beskrivs närmare i kapitel 7. 
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en arbetstagare. Ersättningen kallas i överenskommelsen inte för lön utan för 
fickpengar. 

Den privata förmedlingsverksamheten i fråga om arbete i arbetsgivarens 
hushåll är i hög grad internetbaserad och dessutom stadd i snabb förändring och 
därför svår att överblicka. Förmedlingen av hushållstjänster sker mest via 
privata förmedlingar och agenturer och framför allt via förmedlingar som 
inriktat sig just på hushållstjänster. En del av den verksamheten har byggt 
vidare på au pair-traditionen, men av annonserna framgår det att innehållet i 
avtalet och arbetet kan skifta kraftigt. I vissa fall skymtar au pair-tanken om 
kulturellt utbyte på jämlik fot, men i andra fall tyder annonserna snarare på att 
hushållen till låg kostnad får tillgång till relativt kvalificerade barnflickor. 
Förhållandena kan tänkas bli mycket olika beroende på bland annat de 
arbetssökandes ekonomiska situation och hushållens situation.323 

Den offentliga arbetsförmedlingen har vissa interna krav på annonser och för 
all förmedlingsverksamhet gäller ett förbud mot att ta avgifter av 
arbetssökande. Därutöver finns inga regler om kontroll av arbetsförmedlingar 
eller annonsering och inte heller några etiska nämnder i branschen. Reglerna 
om förmedling av arbetskraft innebär därmed ingen insyn från myndigheters 
sida i verksamheten och i praktiken ingen kontroll av anställnings- och 
arbetsvillkor. 

 
 

                                                        
323 Au pair-systemet är enligt Bridget Anderson, s. 24 f., lika öppet för missbruk som andra när 
de arbetstagare som placeras är sårbara.  
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DEL II 
 

ARBETSRÄTTEN FÖR ARBETE I HUSHÅLL 
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5 Historik. Regleringen av ett 
särskilt arbete 
Detta kapitel ger en historisk tillbakablick över hur regleringen av förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbete i arbetsgivarens hushåll har vuxit 
fram och hur sådant arbete har getts den arbetsrättsligt speciella ställning som 
det har idag. De viktigaste frågorna som ställs i kapitlet är: 

Vilka motiv har formulerats för och emot att reglera förhållandena i det 
husliga arbetet?  

Vilka motiv har formulerats för att jämställa det husliga arbetet med annat 
arbete respektive för att särskilja det från annat arbete?  

Hur har den rättsliga avvägningen mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
intressen inom det husliga arbetet skilt sig från samma avvägning på andra 
områden?  

5.1 Husbonde och legohjon 
Regler för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, legoavtalet, fanns 
fram till år 1926 i privaträttsliga stadganden i tjänstehjonsstadgan.324 
Legoavtalet har beskrivits som ett avtal där en person med iakttagande av vissa 
legala formaliteter lämnade en annan person rätt att under en viss lagbestämd 
tid använda hans krafter till varje skäligt arbete.325  

Tjänstehjonsstadgan gav husbonden bestämmanderätt över dem som levde i 
hans hushåll. Avsikten var att skapa ett strängt subordinationsförhållande 
samtidigt som tjänare i vissa avseenden sågs som medlemmar av arbetsgivarens 
familj.326 Legoavtalet, anställningsavtalet, ingicks vanligen för ett år och 
flyttningsdagen var den 24 oktober. När platsen tillträddes fick tjänaren en 
summa pengar, en städjopenning, men först när året var slut fick hon den 
överenskomna kontantlönen (33 och 35 §§ tjänstehjonsstadgan). Under den 
avtalade tiden hade hjonet inte rätt att lämna sin plats, så om husbonden 
flyttade inom landet, var tjänaren skyldig att följa med och stanna hos honom 
                                                        
324 Tjänstehjonsstadgan reglerade under åren 1664–1926 arbete i arbetsgivarens hushåll. Den 
offentligrättsliga sidan av stadgan har diskuterats i avsnitt 2. 
325 Enligt en utredning om tjänstehjonsstadgan som utförts av Socialstyrelsen i prop. 1926:183 s. 
24. Sådana generella arbetsavtal hade länge stor omfattning, men kom så småningom att 
begränsas till jordbruket och det husliga arbetet. 
326 Prop. 1926:183, s. 6. Subordination betyder underordning. 
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tiden ut. Husbonden däremot hade rätt att skilja hjonet från tjänsten om hjonet 
var försumligt, oordentligt eller oskickligt (5 §).  

Tjänstehjonens skyldigheter var långtgående. Tjänstehjonsstadgan innehöll 
inga regler om arbetstider eller arbetsuppgifter utan bara sedvanan och 
billigheten begränsade husbondens bestämmanderätt.327 Stadgan ålade hjonen 
att inte undandra sig det arbete och de sysslor som husbonden skäligen krävde 
(10 § 1 p.). Även hjonens förhållningssätt och privata levnadssätt reglerades i 
stadgan. De skulle vara gudfruktiga, trogna, flitiga, lydiga, nyktra och sedliga. 
De fick inte visa missnöje med kosten eller förvara sina tillhörigheter på någon 
annan plats än där de tjänade eller lämna huset utan tillstånd. Det var också 
straffbart att sätta sig upp mot husbonden med ord eller gärning.328 Stadgan 
hänvisade till den allmänna strafflagen som föreskrev att vissa brott skulle 
straffas hårdare än i andra fall, om de begicks mot en husbonde (11 §).329  

Också husbondens skyldigheter reglerades. Husbonden var skyldig att förse 
tjänstehjonet med ”försvarligt underhåll och tjänligt husrum” (6 §) och lönen 
skulle bestämmas genom avtal vid städjandet (31 §).330 Möjligheterna att 
påverka lönesättningen har emellertid ansetts vara starkt begränsade, eftersom 
tjänstetvångets hot vilade över tjänarna och någon egentlig avtalsfrihet därför 
inte rådde.331 Husbonden var också skyldig att ge hjonet skötsel och vård vid 
sjukdom och han fick inte förskjuta det tjänstehjon som tjänat hos honom 
oavbrutet från sitt trettionde år till sin ålderdom (6 och 7 §§). 

Någon tillsyn över att reglerna följdes utövades (givetvis) inte, men parterna 
hänvisades i stadgan till olika myndigheter med sina eventuella klagomål.332 
Avtalsbrott från båda sidor kunde enligt stadgan medföra skadeståndsansvar 
och även bötesstraff (45, 46 och 52 §§). Stadgan innehöll även regler om att ett 
betyg (en ”orlovssedel”) skulle innehålla uppgifter om tjänstens längd, hjonets 
uppförande och nykterhet, hur arbetsuppgifterna utförts och om hjonet var fri 
att ta annan tjänst (21 §). 

                                                        
327 A. prop., s. 5 f. 
328 Reglerna om hjonens lydnadsplikt fanns främst i 10–17 §§ tjänstehjonsstadgan. 
329 Prop. 1926:183, s. 6. 
330 32 § innehöll en bestämmelse om att en domare skulle fastställa lönen till vad som vanligen 
gavs på orten åt ett sådant hjon som det var fråga om, om tvist uppkom om lönen och det inte 
kunde styrkas vad som hade avtalats.  
331 SOU 1938:47, s. 65 f. 
332 I 5 och 6 §§ hänvisas till exempel till överståthållarämbetet, kronofogden eller länsman. 
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Tjänstehjonsstadgan avskaffades i flera steg. Först upphävdes husbondens 
rätt att aga vuxna hjon och samtidigt begränsades rätten att avskeda ett felande 
hjon.333 Därefter – åren efter den ryska revolutionen – avskaffades husbondens 
rätt att använda sig av polishämtning och vissa bötesstraff, rätten till aga av 
minderåriga tjänstehjon och bestämmelserna om hur tjänarna skulle förhålla sig 
i sitt privata liv. Samtidigt inskränktes tjänarnas skadeståndsplikt och 
husbondens rätt att skilja hjonet från tjänsten.334 Tjänstehjonsstadgan 
upphävdes helt år 1926.335 Diskussioner hade då under många år pågått i 
riksdagen om att avskaffa stadgan, eftersom den ansågs föråldrad och 
kränkande för tjänarna.336  

5.2 Husligt arbete undantas från skyddslagstiftningen 
Det husliga arbetet var länge undantaget från annan arbetsrättslig lagstiftning 
än tjänstehjonsstadgan. Så till exempel omfattades inte husligt arbete av den 
allra första arbetsrättsliga lagstiftningen, som innebar en begränsning av 
kvinnors och minderåriga barns arbetstid m.m.337 Denna särskilda 
skyddslagstiftning för kvinnor gällde nämligen bara industrin och omfattade 
därmed inte husligt arbete som länge var det vanligaste kvinnoyrket.  

I propositionen till den första allmänna arbetarskyddslagstiftningen, lagen 
(1912:206) om arbetarskydd, föreslogs att man skulle undanta arbete som 
utfördes “i arbetsgivarens hem allenast för hans husbehov“.338 Man menade att 
om det husliga arbetet skulle komma att omfattas av lagstiftningen, kunde var 
och en som använde tjänare i sitt hus bli utsatt för inspektion, och detta kanske 
på mycket olämpliga tider. Hushållsarbete i hemmet ansågs också, “på grund 
av sin egen natur, endast sällan vara i behov av lagens skydd“.339 Men i och 
med att tillämpningsområdet för arbetarskyddslagen kom att bestämmas till 
“rörelse“ i stället för ”varje verksamhet”,340 behövdes inget särskilt undantag, 
utan arbete i hushåll uteslöts redan därför att det inte ingick i någon rörelse.  
                                                        
333 SFS nr 1858:84. 
334 SFS nr 1919:212 respektive SFS 1920:295. 
335 SFS nr 1926:145. 
336 Prop. 1926:183, s. 10 f. 
337 Här avses lagen (1881:64) angående minderårigas användande i arbete vid fabrik, hantverk 
eller annan hantering, lagen (1889:19) angående skydd mot yrkesfara samt lagen (1900:75) 
angående minderårigas och kvinnors användande till arbete i industriellt yrke.  
338 1 § c/ förslaget till lag om arbetarskydd (prop. 1912:104, s. 76). 
339 Yrkesfarekommitténs betänkande 1909, s. 60. 
340 Prop. 1912:104, s. 187. 
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Det husliga arbetet omfattades inte heller av den första 
arbetstidslagstiftningen, lagen (1919:652) om arbetstidens begränsning. 
Arbetstidslagen slog fast principen om åtta timmars arbetsdag och 48 timmars 
arbetsvecka, men också den gällde bara i rörelser och dessutom bara i rörelser 
där i regel flera än fyra arbetare användes. Även en rad olika 
verksamhetsgrenar undantogs.341 

När andra områden av näringslivet successivt reglerades, förblev 
tjänstehjonsstadgan den enda regleringen för det husliga arbetet.342 Då stadgan 
avskaffades år 1926, var det husliga arbetet därför helt oreglerat. Vissa regler 
hade då redan upphört att tillämpas, men vissa sedvänjor från 
tjänstehjonsstadgans tid levde kvar även därefter.343  

Tjänstehjonsstadgan hade gällt dels för jordbruksarbetet och dels för det 
husliga arbetet i staden och på landet. När tjänstehjonsstadgan avskaffades 
ansågs det att jordbruksarbetarnas avtalsfråga måste lösas tillsammans med 
avtalsfrågorna för industrin, eftersom lantarbetarna hade börjat organisera sig 
och ingå kollektivavtal.344 Några förslag till hur avtalsfrågorna för det husliga 
arbetet skulle lösas framfördes inte i sammanhanget. När tjänstehjonsstadgan 
upphävdes särskildes därmed det husliga arbetet från annat arbete.  

För lantarbete ingicks kollektivavtal och arbetstiderna i jordbruket kom så 
småningom att regleras i lantarbetstidslagen (1936:333). Från den 
lagstiftningen gjordes ett undantag för husligt arbete som utfördes inom 
jordbruksrörelsen. Undantaget motiverades med att det var svårt att göra 
skillnad mellan “tjänare – i regel kvinnliga“, som utförde husligt arbete som 
anställda i och för jordbruksdriften och tjänare som var anställda i 
lantbrukarens och hans familjs personliga hushåll.345 Med motiveringen att de 
husligt arbetande utanför rörelsen undantogs, uteslöts även sådant husligt 
arbete som tillhörde rörelsen. 

                                                        
341 Prop. 1919:247, s. 35. En uppräkning av undantagen fanns i 1 § arbetstidslagen. 
342 Stadgan ansågs vid denna tid inte spela någon nämnvärd roll för det husliga arbetet (prop. 
1926:183, s. 18.) 
343 Aubert, Eckhoff & Sveri menar i En lov i sökelyset, s. 26, att statussynpunkter har haft 
giltighet längre bland de husligt arbetande än bland till exempel industriarbetare och att man 
länge fann lämningar av det gamla statussystemet. Kerstin Moberg, s. 223, menar att en viktig 
förändring skedde, när sedvänjan att hembiträdet skulle bo hos arbetsgivaren började brytas 
under 1920-talet, då en del hembiträden skaffade bostad utanför arbetsplatsen. 
344 Prop. 1926:183, s. 9 ff. 
345 Prop. 1936:230, s. 70. Ett liknande undantag gjordes i arbetstidslagen för detaljhandeln (se 
prop. 1939:96). 
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5.3 Kan och bör det husliga arbetet regleras? 
Många försök gjordes att förbättra arbetsvillkoren för hembiträdena och att 
bilda fackliga organisationer för området. Hembiträdesföreningarna försökte 
upprepade gånger utan framgång att träffa överenskommelser med 
husmodersföreningarna om arbetsförhållandet inom yrket. Det första försöket 
att nå en sådan överenskommelse gjordes 1924 men misslyckades, därför att 
Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund inte ville uppträda som 
arbetsgivarpart i ett avtal. Denna inställning höll organisationen fast vid. 
Farhågor fanns för att grundvalen för hemmens existens skulle rubbas, om 
fackliga krav fördes in där.346 

I början av 1930-talet väcktes en rad socialdemokratiska motioner om att 
arbetsförhållandena inom det husliga arbetet skulle utredas.347 Som redan 
nämnts tillsattes en utredning, som år 1939 lämnade ett förslag till lag om 
reglering av anställnings- och arbetsförhållanden inom det husliga arbetet.348 
Lagförslaget remitterades och överlämnades till 1941 års befolkningsutredning, 
som också uttalade sig över det. 

Utredningarna och remissinstanserna uttryckte en tydlig ambivalens inför 
regleringen av hembiträdenas arbete. Hembiträdesutredningen menade att en 
reglering av arbetstiden var nödvändig, inte bara för att skydda mot direkt 
uttröttning, utan också för att bereda möjligheter till studier, friluftsliv, 
umgänge med anhöriga och annan rekreation. Den menade också att frågan 
hade en viktig psykologisk sida: I och med att hembiträdesyrket blev föremål 
för reglering liksom flertalet andra yrken, skulle arbetstagarna med all 
sannolikhet se på yrket med andra ögon. Utredningen menade emellertid 
samtidigt att det husliga arbetet många gånger var mindre både fysiskt och 
psykiskt påfrestande än det industriella arbetet och att detta kunde få påverka 
hur långt man kunde och borde gå vid en reglering.349 

Behovet av en skyddslagstiftning ansågs vara större för hembiträdena än för 
andra grupper, vilkas intressen hävdades av starka och slagkraftiga 
organisationer. Hembiträdenas fackförbund däremot omfattade endast en liten 
del av hembiträdeskåren och någon arbetsgivarorganisation fanns 
överhuvudtaget inte. Genom reglering i lag skulle den stora kåren av 

                                                        
346 Kerstin Moberg, s. 225. 
347 Kerstin Moberg, s. 152 ff. 
348 SOU 1939:15.  
349 SOU 1939:15, s. 46 ff. 
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förvärvsarbetande kvinnor inom det husliga området få en känsla av att även de 
var föremål för samhällets omvårdnad liksom övriga samhällskategorier och av 
att det husliga arbetet ställdes i jämbredd med övriga yrken.350  

Emot en reglering ansågs främst tala att det husliga arbetet “till sin natur“ 
var sådant att det inte lämpade sig för lagstiftning.351 Arbetet innehöll en 
mängd olika arbetsuppgifter och hade inte förutsättningar för en intensifiering 
som på de flesta andra arbetsområden. Inte ens om en rationalisering 
genomfördes, kunde hembiträdenas arbetsförhållanden regleras exakt efter 
mönster av industriarbetarnas.352 Som exempel nämndes att 
hushållsmedlemmarna måste få mat både innan de gick till sitt arbete och när 
de kom hem från det. Arbetstiden måste därför bli längre än andra 
yrkesarbetandes.353  

5.4 En särskild lag för husmor och hembiträde 
Starka skäl ansågs alltså vid 1930-talets slut tala för en reglering av det husliga 
arbetet, men en sådan reglering ansågs inte kunna utformas på samma sätt som 
för industrins arbetare. Man ansåg sig ha att välja mellan två vägar. Den ena 
innebar att arbetstiden reglerades direkt och då bestämdes till en längre 
arbetstid än åtta timmar, till exempel tio timmar per dag. Den andra bestod i en 
indirekt reglering som innebar att hembiträdena garanterades en viss 
minimifritid.354  

För hembiträdena ansågs en reglering av arbetstiden vara mest förmånlig, 
men risken var att det skulle framstå som en orättvisa, om man i lag slog fast 
att hembiträdenas arbetstid skulle vara betydligt längre än andras. En sådan lag 
skulle mötas med större missnöje än en reglering av fritiden. Eftersom området 
tidigare hade varit oreglerat, ansågs det också att man borde gå fram med 

                                                        
350 Befolkningsutredningen i prop. 1944:217, s. 36 f. 
351 Margareta Gisselberg, Att stå vid spisen och föda barn, 1985, s. 66, hänvisar till en diskussion 
i riksdagens andra kammare den 22/4 1931 där man menade att hemmet inte kunde betraktas som 
en arbetsplats och att ”den goda husmodern” var bättre skickad att reglera arbetsvillkoren än 
”lagens döda och kalla hand”. 
352Margareta Gisselberg, s. 178, menar att utnyttjandet av Scientific Management-principerna 
inom industrin hade betytt ökad produktivitet och lönsamhet och att framgången där ledde till ett 
ibland kritiklöst övertagande av principerna i hushållsarbetet. 
353 SOU 1939:15, s. 49 f. Utredningen framhöll emellertid samtidigt att varje reglering av det 
husliga arbetet med nödvändighet måste gå ut över arbetsgivarens möjlighet att disponera över 
arbetskraften och över arbetsgivarens och hans familjs bekvämlighet. 
354 A. bet., s. 51. 
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varsamhet.355 En fritidslag i stället för en arbetstidslag föreslogs för det husliga 
arbetet.356 

5.4.1 Tillämpningsområde 
Hembiträdeslagen (1944:461) som trädde i kraft år 1944 ägde tillämpning på 
“avtal, varigenom arbetstagare357 åtager sig att utföra huvudsakligen husligt 
arbete i arbetsgivarens hushåll” (1 § hembiträdeslagen). Husligt arbete 
definierades som arbete som “huvudsakligen avsåg att tillgodose arbetsgivarens 
och dennes familjs behov av föda, att hålla deras bostad i ordentligt skick och 
att i övrigt verkställa de sysslor åt arbetsgivaren och dennes familj, vilka kunna 
inrymmas under begreppet personlig uppassning“.358 Genom uttrycket “i 
arbetsgivarens hushåll“ uteslöts husligt arbete som utfördes i och för 
arbetsgivarens rörelse. 

Lagen gällde för en klart definierad grupp anställda. Den gällde 
hembiträden och omfattade inte avtal för kortare tid än en månad eller avtal 
som avsåg mindre än sex dagar i veckan eller som inte innebar 
heltidssysselsättning (1 § 2 st.). Den omfattade till exempel inte avtal om 
städning en dag i veckan. Sådana avtal ansågs inte vara av sådan betydelse för 
arbetstagaren, att socialpolitiska skäl påkallade ett ingripande till arbetstagarens 
skydd. Detta gällde även om arbetstagarens tid helt togs i anspråk genom arbete 
olika dagar åt olika familjer.359  

Också vissa andra undantag gjordes från hembiträdeslagens tillämpning (2 
§). En medlem av arbetsgivarens familj skulle enligt lagen inte räknas som 
hembiträde.360 Vidare undantogs husföreståndarinnor och andra arbetsledare 

                                                        
355 SOU 1939:15, s. 51 ff. 
356 Prop. 1944:217. 
357 I 1 § 3 st. slogs det fast att arbetstagaren i lagen kallades hembiträde. Uttrycket arbetstagare 
hade valts bland annat därför att uttrycket arbetare språkligt ansågs syfta främst på manliga 
arbetare, medan lagförslaget så gott som uteslutande berörde den kvinnliga arbetskraften. Det 
hade emellertid inte kommit på fråga att inskränka lagstiftningens giltighet till de kvinnliga 
arbetarna. Avgörande skulle vara arbetets beskaffenhet och inte arbetstagarens person. (SOU 
1939:15, s. 155). Termen arbetare avsåg i den tidigare lagstiftningen endast kroppsarbetare och 
termen arbetstagare introducerades i 1935 års förslag till lag om arbetsavtal. (Axel Adlercreutz, 
Arbetstagarbegreppet, 1964, s. 38 f.) 
358 Prop. 1944:217, s. 49. 
359 SOU 1939:15, s. 85, prop. 1944:217, s. 44. 
360 Utredningen hänvisade till att undantaget för medlemmar av arbetsgivarens familj var 
genomgående för svensk lagstiftning av den karaktär det var fråga om. Se vidare Catharina 
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liksom “hushållerska eller annan som självständigt sköter hemmet i husmoders 
ställe“.361 Utredningen menade att lika lite som man lagstiftningsvägen kunde 
reglera arbetsförhållandena för en husmor, lika litet borde man låta en 
hembiträdeslagstiftning omfatta den arbetstagare som var i husmors ställe.362 

5.4.2 Arbetstider 
Den genomsnittliga veckoarbetstiden för hembiträden uppskattades i en 
undersökning av socialstyrelsen till cirka 80 timmar i städerna och cirka 90 
timmar på landsorten. Det ansågs stöta på stora svårigheter att beräkna 
arbetstiden statistiskt och förhållandena i det husliga arbetet beskrevs på 
följande sätt: “Ännu torde det ej sällan krävas av de anställda att de – i likhet 
med husmödrarna – skola i mån av förmåga och krafter fullgöra sina 
arbetsuppgifter, medan den tid som erfordras härför, blir en fråga av 
underordnad betydelse. Även om de anställda icke längre finner det självklart, 
att deras arbetskraft utan inskränkning ska disponeras av arbetsgivaren – 
liksom allt flera husmödrar blivit tveksamma, om det husliga arbetet bör taga i 
anspråk hela deras tid – så torde alltjämt i de flesta hushåll den principen 
tillämpas, att arbetet kommer i första hand samt vila och fritid i andra hand. 
Härigenom blir arbetstidens längd närmast beroende av arten och omfattningen 
av de föreliggande arbetsuppgifterna, arbetets organisation o.d.“363 

Hembiträdesutredningen diskuterade ett förslag om att låta hembiträdenas 
ordinarie arbetsdag sluta klockan 19. Mot det förslaget restes 
befolkningspolitiska argument: Kvinnor med barn skulle behöva en 
“frikväll“.364 Frågan ansågs ha särskild betydelse då de sjunkande 
födelsesiffrorna var ett brännande problem. Mödrarnas tilltagande olust inför 
bundenheten vid småbarn i hemmet hade nämligen bidragit till den låga 
nativiteten i landet. Om hembiträdenas ordinarie arbetstid alltid slutade klockan 
19, skulle detta ytterligare kunna minska lusten att sätta barn till världen.365 

                                                                                                                                       
Calleman, Om familjebandet i arbetsrätten – “ett förträffligt korrektiv till missbruk“ i TfR 
3/2004. 
361 Med hushållerskor avsågs främst sådana arbetstagare som var anställda hos änklingar eller 
ungkarlar (prop. 1944:217, s. 51). 
362 SOU 1939:15, s. 157 f., prop. 1944:217, s. 51. 
363 Socialstyrelsen citerad i SOU 1939:15, s. 36 f. 
364 Det är tydligt att utredningen här bara ser arbetsgivaren i rollen som mor och bara kvinnor 
som ansvariga för barnen. 
365 SOU 1939:15, s. 100 f. 
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Problemet med barntillsynen löstes på så sätt att den ordinarie arbetsdagen 
enligt lagen skulle vara slut klockan 19, samtidigt som de hembiträden som 
hade till uppgift att sköta barn undantogs från den bestämmelsen. Ingen 
begränsning av den dagliga arbetstiden gjordes för dem. Regleringen av 
fritiden bestod för övrigt i en rätt till ledighet antingen var tredje 
söndag/helgdag eller efter klockan 13 varannan sådan dag. Dessutom gav lagen 
rätt till ledighet efter klockan 14 en bestämd vardag varje vecka.366 Detta kan 
jämföras med bestämmelserna i den allmänna arbetstidslagen, som innehöll en 
huvudregel om åtta timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka (4 § lagen 
om arbetstidens begränsning). 

Lagen innehöll också bestämmelser om övertid. Arbetsgivaren fick använda 
hembiträdet för arbete på övertid efter klockan 19 “där så [var] av behovet 
påkallat“ och på fridagar vid sjukdom inom arbetsgivarens familj, eller bland 
djuren i fråga om jordbrukshushåll. Övertid fick också tas ut på fridagar för 
brådskande arbete under sådd eller skörd. I övrigt gällde vad som var 
överenskommet mellan parterna (13 §).367 Ett hembiträde, som inte fyllt arton 
år, fick inte användas till mer än sju timmars övertid per vecka. Arbetet fick 
inte heller medföra fara för olycksfall eller överansträngning eller ha menlig 
inverkan på den minderårigas hälsa eller kroppsutveckling (18 §).  

En kompromiss mellan möjligheterna till rekrytering till yrket och 
lanthushållens krav gjordes också i fråga om de minderåriga hembiträdena. 
Regler till skydd för minderåriga infördes, eftersom en dålig behandling av 
dem ansågs försvåra rekryteringen till yrket,368 men samtidigt avvisades ett 
förslag om krav på nattvila, eftersom det ansågs kunna innebära att minderåriga 
inte kunde anställas i lanthushållen.369  

                                                        
366 Prop. 1944:217, s. 89. 
367 Ersättning för övertid skulle utgå i form av pengar, utom då arbetet bara hade bestått i 
vakttjänst eller var orsakat av sjukdom etc. I sådana fall kunde ersättningen utgå i form av 
ledighet. Befolkningsutredningen menade att det måste finnas en rätt till kompensation för s.k. 
vakttjänst i barnfamiljer. Annars skulle hembiträdena avskräckas från att söka anställning i 
barnfamiljer där de bäst behövdes. Om arbetsgivaren och hembiträdet var överens om det, fick 
ersättningen i pengar bytas ut mot ledighet. 
368 A. bet., s. 66. 
369 En bestämmelse med krav på elva timmars nattvila för minderåriga hade föreslagits av 
Riksförsäkringsanstalten (prop. 1944:217, s. 122). 
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5.4.3 Rätt till ledighet  
Lagen (1938:287) om semester var den första arbetsrättsliga skyddslagstiftning 
som inte gjorde något undantag för anställda i arbetsgivarens hushåll. En sådan 
lagstiftning ansågs enligt sakens natur böra ges vidast möjliga omfattning. I 
förarbetena diskuterades svårigheterna för skogsarbetare, jordbruksarbetare och 
hemarbetare att ta ut semester, men någon diskussion om hembiträdenas 
möjligheter att göra det fördes inte.370 I hembiträdeslagen gjordes ingen 
hänvisning till semesterlagen.371  

Någon rätt till ledighet vid barnafödande fanns inte vid denna tid. I 1931 års 
arbetarskyddslag (1931:288) fanns ett förbud mot att använda kvinnor i 
industriellt eller därmed jämställt arbete sex veckor efter en förlossning, men 
som framgår av lagens namn omfattade förbuden inte dem som var anställda i 
husligt arbete. Genom lagen (1939:171) om förbud mot arbetstagares 
avskedande i anledning av trolovning eller äktenskap m.m. som antogs år 1939 
och utökades år 1944 (se nedan) infördes emellertid ett förbud mot att avskeda 
en kvinna därför att hon tagit ledigt efter det att hon fött barn, om ledigheten 
inte sträckte sig över mer än tolv veckor.372 

5.4.4 Uppsägning och anställningsskydd 
Ett avtal om arbete i arbetsgivarens hushåll som ingåtts för bestämd tid, 
upphörde att gälla vid den avtalade tidens slut. Ett avtal som gällde mer än ett 
år, fortsatte att gälla därefter, om det inte sagts upp senast fjorton dagar före 
avtalstidens slut. Om avtalstiden inte var bestämd, var uppsägningstiden fjorton 
dagar. Dessa regler gällde, om inte annat hade avtalats (5 § 2 st. 
hembiträdeslagen).373  

                                                        
370 Prop. 1938:286, s. 110 ff. 
371 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 89, konstaterar att det bland de norska arbetsgivarna till 
hembiträden rådde relativt stor laglydighet i fråga om reglerna om tre veckors semester (som inte 
fanns i hembiträdeslagen utan i den allmänna semesterlagen). Reglerna om att semestern skulle 
vara betald följdes däremot i mindre grad. 
372 2 § 1 st. 2 p. lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av trolovning eller 
äktenskap m.m. 
373 SOU 1939:15, s. 87. De sakkunniga hade stannat vid en uppsägningstid om två veckor trots att 
den brukliga uppsägningstiden på området var tre eller fyra veckor. Anledningen till detta 
uppgavs vara att man i praktiken ofta inte alls tillämpade någon uppsägningstid och att 
utredningen hade velat gå försiktigt fram. 
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Med hänsyn till hushållsgemenskapen mellan arbetsgivare och hembiträde 
ansågs det behövas en möjlighet att säga upp tidsbegränsade avtal i förtid.374 
Arbetsgivaren gavs därför en rätt att häva avtalet, om hembiträdet avsiktligt 
låtit bli att utföra sina sysslor vid mer än ett enstaka tillfälle eller i fråga om en 
betydelsefull arbetsuppgift. Hembiträdet å sin sida gavs rätt att säga upp avtalet 
omedelbart, om arbetsgivaren dröjde med betalningen av lönen mer än två 
vardagar efter förfallodagen.375 Om endera parten gjort sig skyldig till 
misshandel eller ärekränkning av den andra parten eller till annan förbrytelse 
mot henne, kunde detta ge rätt att säga upp avtalet. Detsamma gällde om 
endera parten försökt förleda den andra till lagstridiga eller för den allmänna 
anständighetskänslan stötande handlingar.376 Handlingar som hembiträdet 
utförde gentemot arbetsgivarens barn eller husfolk skulle givetvis jämställas 
med förbrytelser mot arbetsgivaren själv. Om arbetsgivarens make åsidosatte 
sina skyldigheter gentemot hembiträdet, skulle det likaså jämställas med att 
arbetsgivaren själv gjorde det. Skulle exempelvis husmoderns man göra sig 
skyldig till otillbörliga närmanden mot hembiträdet, gav det hembiträdet rätt att 
säga upp avtalet omedelbart.377  

En part som ville säga upp avtalet, därför att den andra parten väsentligt 
hade åsidosatt sina skyldigheter, var skyldig att agera inom en vecka från det 
att hon fått kännedom om förhållandet. Denna regel kom till för att hindra vad 
man ansåg vara ett otillbörligt utnyttjande av uppsägningsreglerna. Om den 
förfördelade parten inte hade använt sig av sin rätt att säga upp avtalet inom en 
vecka, ansågs det betyda att händelsen inte hade tillmätts sådan betydelse att 
avtalsförhållandet behövde upplösas eller att den förfördelade avstått från 
rätten att säga upp avtalet.378  

En speciell typ av anställningsskydd infördes som nyss nämnts år 1939 i 
form av lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av 
trolovning eller äktenskap m.m., som också innehöll ett förbud mot avsked på 
grund av graviditet. Lagstiftningen var orsakad av 1930-talets minskande 
                                                        
374 Prop. 1944:217 s. 113. Efter det att tjänstehjonsstadgan hade upphävts år 1926 fanns det inte 
några särbestämmelser om när ett anställningsavtal mellan ett hembiträde och en arbetsgivare 
kunde hävas före avtalstidens utgång. Men om en part väsentligen åsidosatte sina skyldigheter, 
ansågs en rätt att häva ett avtal följa av allmänna rättsgrundsatser (SOU 1939:15, s. 134, prop. 
1944:217, s. 101).  
375 SOU 1939:15, s. 139 f., prop. 1944:217, s. 107. 
376 SOU 1939:15, s. 140. 
377 A. bet., s. 141. Problematiken nämndes inte i propositionen. 
378 SOU 1939:15, s. 144, prop. 1944:217, s. 109. 
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äktenskapsfrekvens och sjunkande födelsetal.379 Inget undantag gjordes för 
anställda i husligt arbete i sig, men hembiträden kom sällan att omfattas, 
eftersom arbetsgivare med färre än tre anställda undantogs. Förbudet 
utvidgades emellertid några år senare till alla arbetsgivare oavsett storlek.380 I 
propositionen avvisades då ett förslag om att arbetstagare som hade sin bostad i 
arbetsgivarens hem skulle undantas från lagstiftningen. Därmed skulle 
nämligen det övervägande antalet hembiträden uteslutas från lagens skydd och 
detta ansågs olämpligt, även om behovet av skydd i sådana fall ansågs ganska 
litet med tanke på att det rådde stor brist på hembiträden.381  

5.4.5 Övervakning och sanktioner  
Hembiträdesutredningen ansåg sig inte kunna förorda övervakning av ett 
statligt organ över lagens tillämpning. Redan det stora antalet arbetsplatser med 
husligt arbete ansågs göra en övervakning omöjlig. Därtill kom att den 
allmänna meningen kunde “förväntas med synnerlig skärpa vända sig mot ett 
system som förutsatte en statlig övervakning av förhållanden som rörde 
hemlivet och hemmen.“ En sådan övervakning skulle säkerligen framkalla en 
helt annan reaktion hos allmänheten än övervakningsåtgärder på en vanlig 
arbetsplats och “medföra hart när olidliga förhållanden både för hemmen och 
hembiträdena“.382 Också när det gällde de minderåriga hembiträdenas 
förhållanden avböjde utredningen varje form av offentlig inspektion.383 Inga 
bestämmelser om tillsyn eller kontroll infördes i hembiträdeslagen.  

Inte heller några straffbestämmelser infördes i lagen. 
Hembiträdesutredningen hade föreslagit en straffsanktion till bestämmelserna 
om minderåriga med hänsyn till samhällsintresset av att bestämmelserna 
följdes och eftersom de minderåriga inte själva var i stånd att hävda sin rätt. 
Men straffsanktionen skulle bara knytas till de speciella bestämmelserna för 
minderåriga,384 eftersom det annars ansågs finnas risk för onödiga tvister 

                                                        
379 Se Catharina Calleman, Befolkningskriserna och arbetsrätten, i Monica Burman & Åsa 
Gunnarsson (red.), Familjeförställningar, 2001.  
380 SFS 1945:844. 
381 Prop. 1945:368, s. 21 f. Det framhölls också att lagen inte gav arbetstagaren rätt att utan 
arbetsgivarens medgivande låta också barnet bo hos arbetsgivaren. 
382 SOU 1939:15, s. 62. 
383 Prop. 1944:217, s. 122. 
384 D.v.s. förbudet mot mer än sju timmars övertid per vecka och skyddet mot arbete som kunde 
medföra fara för olycksfall eller överansträngning (prop. 1944:217, s. 122). 
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mellan parterna.385 Förseelser mot de straffsanktionerade reglerna skulle 
dessutom bara få åtalas om målsäganden angett brottet till åtal. Utredningen 
menade att åtal skulle bli ovanligt, eftersom blotta existensen av 
straffbestämmelsen skulle göra att bestämmelserna efterlevdes.386 
Befolkningsutredningen å sin sida menade emellertid att det var stötande med 
bestämmelser om åtal och straff för sådana förseelser som det var fråga om och 
att man borde undvika alltför rigorösa påföljder i en sådan lag som det var tal 
om. Det skulle också vara mycket svårt att bevisa om en överträdelse verkligen 
begåtts. Det ansågs tillräckligt att ett minderårigt hembiträde hade 
skadeståndsrätt gentemot en arbetsgivare, som brutit mot de särskilda 
bestämmelserna om minderåriga.387  

Departementschefen var tveksam inför förslaget om att man inte skulle 
införa något straff vid förseelser mot skyddsbestämmelserna för minderåriga 
men stödde det ändå, eftersom han ansåg att man på detta hittills oreglerade 
område borde gå fram med en viss varsamhet. 388 Ingen straffsanktion infördes i 
lagen.  

I och med att inga regler om tillsyn eller straff infördes, ankom det på 
hembiträdet själv att se till att hennes rättigheter inte träddes för nära. Om ett 
hembiträde “[fann] för gott att ge avkall på sin rätt“, kunde det därför ske utan 
påföljd.389 Den sanktion som stod till buds enligt lagen var skadestånd.390 Det 
diskuterades om skadeståndsskyldigheten också borde täcka det fall att 
arbetsgivarens make väsentligt hade åsidosatt sina skyldigheter gentemot 
hembiträdet och hembiträdet av den anledningen såg sig tvungen att frånträda 
sin anställning, men frågan överlämnades till rättstillämpningen.391  

Även särskilda regler om preskription infördes. En fordran på grund av ett 
arbetsavtal preskriberades liksom andra fordringar vanligen efter tio år. Men 
                                                        
385 Prop. 1944:217, s. 124. 
386 SOU 1939:15, s. 115. Jämför undersökningen av Aubert, Eckhoff & Sveri som visade att det 
praktiskt taget inte fanns något samband mellan kunskap om lagbestämmelserna och laglydighet 
(se avsnitt 1.6.2). 
387 Prop. 1944:217, s. 123 f. 
388 A. prop., s. 125. Enligt 42 § lagen (1912:206) om arbetarskydd straffades arbetsgivaren med 
böter om han bröt mot lagens regler. 
389 SOU 1939:15, s. 163. 
390 Arbetsgivare och arbetstagare blev ersättningsskyldiga för såväl ekonomisk som annan skada 
som uppstått på grund av att de åsidosatt sina förpliktelser enligt avtalet eller lagen. Skadeståndet 
kunde jämkas eller helt utebli. 
391 Prop. 1944:217, s. 127. Ett entydigt svar på frågan om vem ett skadeståndsanspråk i sådana 
fall borde riktas mot, ansågs knappast kunna lämnas. 
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hembiträdesutredningen menade att det var ett allmänt önskemål att anspråk 
som grundade sig på anställningsavtal, särskilt inom det husliga arbetet, skulle 
regleras snarast. Till följd av det personliga förhållande mellan arbetsgivaren 
och hembiträdet som skapats av hushållsgemenskapen, förekom det inte sällan 
att en part eftergav sin rätt, uttryckligen eller tyst.392 Om sedan det personliga 
förhållandet rubbades, kunde det vara frestande för den skadelidande att på nytt 
dra upp den tidigare tvisten. Utan hänsyn till att frågan en gång bragts ur 
världen, kunde hon då framställa anspråk på skadestånd.393 Därför infördes en 
preskriptionstid om sex månader från det att skadan inträffade.394 

Med hänsyn till att det vanligen gällde ekonomiskt sett obetydliga frågor, 
fann utredningen vidare att en tvist enligt lagen borde handläggas av 
ortsdomstolen och inte av den centrala arbetsdomstolen. Mål om avtal enligt 
lagen kom på så sätt att prövas av den allmänna domstolen på orten.395 

5.5 “Sin egen herre inom hemmets väggar“ 
Hembiträdeslagen trädde i kraft år 1944 men gavs bara temporär giltighet. 
Motiveringen var att den rörde ett område av arbetslivet som dittills inte varit 
reglerat av lag och på vissa håll inte ansågs lämpat att underställas 
arbetstidslagstiftning. Dessutom avvek den till sin principiella uppläggning 
kraftigt från tidigare arbetstidslagar 396 Avsikten var att man efter tre år skulle 
fatta beslut om att definitivt anta, ändra eller slopa den.397  

Under de år som följde var lagstiftaren relativt passiv på arbetsrättens 
område och reglering skedde i stället i kollektivavtal.398 År 1964 gjordes 
emellertid arbetarskyddslagen tillämplig på varje verksamhet där arbetstagare 
användes till arbete för arbetsgivares räkning.399 I lagens förarbeten ansågs det 
                                                        
392 Det ligger nära till hands att tänka att lagstiftaren här hade hembiträdet i åtanke och att det var 
hembiträdet som inte skulle ”frestas” att dra upp en gammal tvist, eftersom det knappast fanns 
några rättigheter i lagen som en arbetsgivare kunde tänkas efterge.  
393 SOU 1939:15, s. 165. 
394 Preskriptionstiden i hembiträdeslagen kan jämföras med den preskriptionstid på två år som 
gällde för en skadeståndstalan enligt lagen (1936:506) om föreningsrätt och förhandlingsrätt samt 
enligt semesterlagen (1938:287) från samma tid (25 § FFL respektive 16 § semesterlagen).  
395 SOU 1939:15, s. 165. I propositionen fördes inga resonemang om forum.  
396 Prop. 1944:217, s. 129 f. 
397 SOU 1968:67, s. 13. 
398 År 1949 tillkom emellertid en ny arbetarskyddslag, som bland annat innebar ett vidgat 
tillämpningsområde, men arbete i arbetsgivarens hushåll ansågs böra undantas liksom tidigare 
(prop. 1948:298, s. 58). 
399 Lag (1963:245) om ändring i arbetarskyddslagen. 
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som självklart att de principer, som avsåg att garantera den anställde sundhet 
och säkerhet i arbetet, borde äga allmän tillämpning.400 Men vissa undantag 
diskuterades. I sitt remissyttrande menade Arbetarskyddsstyrelsen att husligt 
arbete borde undantas med hänvisning till arbetsgivarnas önskemål om att vara 
sin egen herre inom hemmets väggar och ha sitt privatliv skyddat mot insyn. 
Myndigheten antog att tillsynen över lagens efterlevnad skulle stöta på 
åtskilliga svårigheter och för den inspekterande själv framstå som en föga 
eftersträvansvärd sysselsättning.401 Husligt arbete undantogs från 
arbetarskyddslagen på grund av de speciella problem som ansågs förknippade 
med tillsynen på området.402 

5.6 1970-talet: Arbetsgivare och arbetstagare 
Hembiträdeslagen förlängdes upprepade gånger med tre år i taget, eftersom det 
fortsatte att råda oenighet om den lämpligaste utformningen av 
arbetstidsreglerna.403 Någon arbetstidsreglering infördes inte, trots 
återkommande krav på åtgärder för att likställa hembiträdena med andra 
arbetstagargrupper. En förbättrad arbetstidslagstiftning antogs inte få någon 
nämnvärd effekt på rekryteringen till yrket och samtidigt väntades en lagregel 
om åtta timmars arbetsdag medföra särskilda svårigheter i lanthushåll och för 
familjer med barn, där båda makarna hade förvärvsarbete.404  

År 1962 tillsattes en utredning, som fick i uppdrag att pröva om 
skyddssynpunkter motiverade lagstiftning för det husliga arbetet och om fastare 
normer för arbetstiden kunde tänkas underlätta rekryteringen till yrket. 
Utredningen skulle också ta ställning till frågor om kontrollen av efterlevnaden 
av lagstiftningen på området.405 Utredningen presenterade ett förslag till lag om 
arbetstid m.m. i husligt arbete år 1968.406 Den menade att rekryteringen till 

                                                        
400 Prop. 1963:126, s. 61. 
401 Prop. 1963:126, s. 35. Socialstyrelsen däremot menade att arbetarskyddslagen borde 
utsträckas till husligt arbete, eftersom det fanns ett klart behov av skydd framför allt för 
minderåriga hembiträden. Generella inspektioner borde inte förekomma, men de anställda i 
husligt arbete måste få en myndighet att vända sig till (prop. 1963:126, s. 65). 
402 Prop. 1963:126, s. 65 f. På liknande sätt infördes det i arbetstidslagen (1970:103) ett generellt 
undantag för arbete i arbetsgivarens hushåll. Undantaget motiverades med att det hade lagts ett 
förslag till specialreglering för det husliga arbetet (prop. 1970:5, s. 128).  
403 SOU 1968:67, s. 13.  
404 A. bet., s. 38,  
405 A. bet., s. 14.  
406 SOU 1968:67. 
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hembiträdesyrket knappast skulle påverkas av att arbetstiderna eller 
arbetsförhållandena förbättrades, men att de husligt anställda hade lika 
befogade anspråk som andra arbetstagare på att få sina arbetstidsförhållanden 
reglerade i lag. En sådan reglering borde om möjligt också ske efter samma 
principer som för arbetstagare i allmänhet.407 Det fanns ett särskilt behov av 
skydd för de anställda i husligt arbete, eftersom de i allmänhet var mycket 
unga, saknade erfarenhet av förvärvsarbete och inte heller var sammanslutna i 
någon organisation som kunde tillvarata deras intressen Dessutom var de ofta 
beroende av att få goda vitsord från sina arbetsgivare.408 

En möjlighet skulle vara att göra den allmänna arbetstidslagen tillämplig på 
arbete i arbetsgivarens hushåll. Det framhölls att hembiträdesyrket inte var det 
enda, där arbetsintensiteten växlade mycket under dagen, utan det gjorde den 
också i till exempel detaljhandeln. Ett inspektionsbesök, som gjordes på 
begäran, ansågs inte heller utgöra något oskäligt intrång i hemmets helgd. Den 
som anlitade främmande personer för arbete i hemmet, fick finna sig i att en 
myndighet kontrollerade att de lagregler som gällde till den anställdas skydd 
efterlevdes, när det fanns misstanke om överträdelse.409 Men å andra sidan 
ansågs en tillämpning av arbetstidslagen kunna skapa stora svårigheter för 
småbarnsfamiljer där båda föräldrarna hade förvärvsarbete. Om arbetstidslagen 
tillämpades, skulle det vara svårt för de gifta kvinnorna att ta arbete utanför 
hemmet. Arbetstidsregler för de husligt anställda borde därför liksom tidigare 
meddelas i en särskild lag.410 Denna lag borde så mycket som möjligt 
överensstämma med den allmänna arbetstidslagen, men bestämmelserna om 
tillsyn och påföljder ansågs kunna mildras. Vidare borde Arbetarskyddslagens 
allmänna bestämmelser om åtgärder till förebyggande av ohälsa och olycksfall 
tillämpas också på det husliga arbetet, eftersom det även i hemmen fanns 
betydande risker för olycksfall.411 

Lagen blev på så sätt en kompromiss mellan målet om likabehandling av 
olika arbetstagarkategorier och behovet av barntillsyn. Kompromissen gällde 

                                                        
407 Benämningen på de anställda skulle inte avvika från uttryckssättet i annan arbetsrättslig 
lagstiftning, så den neutrala beteckningen arbetstagare användes (prop. 1970:150, s. 43). 
408 SOU 1968:67, s. 50 och prop. 1970:150, s. 17. 
409 SOU 1968:67, s. 52 och prop. 1970:150, s. 19. 
410 Den enda instans som talade för att de husligt anställda skulle inordnas under den allmänna 
arbetstidslagen, var Socialstyrelsen. Styrelsen menade att hembiträdeslagen närmast hade 
bidragit till att konservera föråldrade arbetsmarknadsförhållanden (SOU 1968:67, s. 58).  
411 SOU 1968:67, s. 53 ff. 
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också reglerna om minderåriga. Med hänsyn till möjligheterna för de 
minderåriga att sitta barnvakt på kvällarna infördes inget förbud mot arbete av 
personer under 14 år eller några bestämmelser om dygnsarbetstid och 
veckoarbetstid för minderåriga.412  

I propositionen konstaterades det att man fick acceptera att arbete i 
arbetsgivarens hushåll reglerades i en särskild lag. På så sätt vann man 
samtidigt den fördelen att andra bestämmelser än arbetstidsbestämmelser kunde 
tas in i lagen.413 Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete trädde i kraft år 1971. 

Det husliga arbetet berördes därefter på olika sätt i det omfattande 
lagstiftningsarbete som inleddes under 1970-talet. Åmanutredningens förslag 
till lag om anställningsskydd år 1973 hade som målsättning att genomföra “ett 
för alla arbetstagare gemensamt anställningsskydd“.414 Så till exempel 
omfattades både arbetstagare som intog en företagsledande ställning och 
anställda i hushåll. Lagen skulle vara tvingande på den punkten.415 Men i 
propositionen gjordes undantag från lagens tillämpning för arbetstagare med 
företagsledande ställning, arbetstagare som var medlemmar av arbetsgivarens 
familj, arbetstagare som var anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll samt 
arbetstagare som meddelats beredskapsarbete eller skyddat arbete m.m. De 
anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll ansågs inta en så speciell ställning i 
förhållande till arbetsgivaren, att anställningsskyddet inte kunde utformas på 
samma sätt som för andra arbetstagargrupper.416  

När den särskilda lagstiftningen för arbete i arbetsgivarens hushåll något 
senare ändrades för att anpassas till lagen (1974:12) om anställningsskydd,417 
gjordes uppsägningstiderna kortare än i den lagen.418 Inga bestämmelser 
infördes om saklig grund vid uppsägning eller om företrädesrätt till ny 
anställning.419 Ett par år senare ansågs en allmänt utformad 

                                                        
412 A. bet., s. 56 ff.  
413 Prop. 1970:150, s. 36. Sådana bestämmelser var viktiga både för att undvika tvister och av 
sociala skäl. Mot bakgrund av bristen på arbetskraft på det husliga området ansågs det visserligen 
tveksamt om det fanns något behov av särskilda skyddsregler mot obilliga avtalsvillkor, men 
skyddssynpunkter ansågs ändå ha betydelse (a. prop., s. 41). 
414 SOU 1973:7, s. 134. 
415 A. bet., s. 167. 
416 Prop. 1973:129, s. 195.  
417 SFS 1974 :361. Prop. 1974:88. 
418 Detta gjordes av hänsyn till arbetsgivarnas svårigheter att planera ekonomi och hjälpbehov för 
så lång tid som en fullständig anpassning skulle kräva. Prop. 1974:88, s. 190. 
419 Prop. 1974:88, s. 189. 
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arbetarskyddsbestämmelse tillräcklig för husligt arbete, inte minst med tanke 
på att det husliga arbetet var en sektor av arbetsmarknaden som starkt hade 
minskat i betydelse under senare tid.420 Minimigränsen för veckovila höjdes 
från 24 till 36 timmar i lagen om husligt arbete liksom i arbetsmiljölagen 
(1977:1160),421 men någon anpassning av de minderårigas arbetstider gjordes 
inte. Ett förslag om att anpassa reglerna om minderårigas arbetstider i husligt 
arbete till arbetsmiljölagen, d.v.s. att låta arbetstiden vara högst 9 timmar per 
dygn och 45 timmar per vecka, ansågs innebära ett alltför stort ingrepp, 
eftersom en viktig tanke med lagen var att tillgodose behovet av barntillsyn.422 

5.7 Internationalisering av lagstiftningen  
Villkoren i det husliga arbetet diskuterades under åren som följde i samband 
med att Sverige anslöt sig till vissa internationella konventioner. År 1983 
ratificerade Sverige ILO-konventionen nr 158 om uppsägning av 
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Anställda i arbetsgivarens hushåll 
var en av de kategorier i svensk lagstiftning, vilkas uppsägningsskydd inte 
motsvarade konventionens krav och den svenska regeringen var därför skyldig 
att rapportera till ILO om avvikelserna och utvecklingen i fråga om bland annat 
de husligt anställdas anställningsskydd.423 ILO:s Expertkommitté uppmanade 
därefter den svenska regeringen att fortsätta att lämna information om 
lagstiftning och praxis i fråga om de arbetstagare som undantagits från 
tillämpning av konventionen nr 158 och särskilt informera om huruvida de fick 
något likvärdigt skydd på annat sätt.424 

Reglerna om minderåriga i husligt arbete diskuterades i samband med att 
Sverige år 1979 ratificerade Europarådets sociala stadga, vars artikel 7 
innehåller en skyldighet att fastställa en minimigräns för anställning till 15 
år.425 Det riktades upprepade anmärkningar mot Sverige bland annat för att den 
svenska lagstiftningen saknade regler om minimiålder för husligt arbete.426 
                                                        
420 Prop. 1977/78:121, s. 21. 
421 SFS nr 1978:340. 
422 Prop. 1977/78:121, s. 21 f. 
423 Den svenska regeringens rapport till ILO angående konventionen nr 158 för åren 1989–93, s. 
3 f.  
424 Direct request från expertkommittén år 1997. Den svenska rapporten i december 1999 
innehöll emellertid inte några redogörelser för undantagen från anställningsskyddslagen. 
425 Det finns en möjlighet till undantag för lättare arbeten. 
426 Bestämmelser om minimiålder finns i 5 kap. arbetsmiljölagen men arbete i arbetsgivarens 
hushåll var undantaget från arbetsmiljölagen. 
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Också vid den svenska ratifikationen av Barnkonventionen år 1990 
konstaterades det att Sverige saknade regler om minimiålder för arbete i 
arbetsgivarens hushåll.427 Först EG-rätten gjorde förändringar nödvändiga. 
Direktivet 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet skulle vara 
genomfört av medlemsländerna senast i juni 1996. Medlemsstaterna skulle 
bland annat enligt artikel 4 (1) vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda arbete 
av barn under 15 år.428 I en svensk promemoria framhölls att svensk rätt 
knappast innebar att barn och ungdomar i Sverige åtnjöt ett sämre skydd än i 
andra länder. Tvärtom syntes det vara så att det inte fanns något behov av 
regler om minimiålder i husligt arbete, eftersom sådana anställningar nästan 
aldrig förekom. Men en reglering borde genomföras på grund av Sveriges 
internationella åtaganden på detta område.429 Anpassningen till direktivet 
innebar att arbetsmiljölagen gjordes tillämplig på arbete som utfördes i hushåll 
av arbetstagare under 18 år.430 Ändringen har emellertid mycket liten praktisk 
betydelse. I och med förändringen gjordes arbetsmiljölagens åldersgränser 
tillämpliga också i husligt arbete.431  

Av övriga aktuella arbetsrättsliga EG-direktiv har bara 
föräldraledighetsdirektivet (96/34/EG) och lönegarantidirektivet (80/987/EEG) 
med ändring (2002/74/EG) implementerats på ett sådant sätt i svensk rätt att de 
omfattar anställda i arbetsgivarens hushåll.432 

5.8 Brukare och assistent 
Innehållet i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete har även påverkats av 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).433 När 

                                                        
427 Prop. 1989/90:107, s. 74 f. 
428 Prop. 1995/96:79, s. 9. 
429 Prop. 1995/96:79, s. 11. Att Sverige helt och fullt uppfyllde sina förpliktelser i detta avseende 
sades också kunna tjäna som exempel och stöd för de länder som ännu inte hade kommit lika 
långt för att skydda sina barn mot ett olämpligt utnyttjande som arbetskraft. 
430 SFS 1995:1240. 
431 Se vidare 7.2. 
432 Catharina Calleman, EG-arbetsrättens personkrets – exemplet anställda i hushåll, i Örjan 
Edström (red.), Svensk rätt i EU (under utgivning 2007). 
433 Enligt lagen som trädde i kraft 1 januari 1994, skulle den enskilde i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som gavs, till exempel personlig 
assistans, och kunde därför själv bestämma vem som skulle vara assistansanordnare. Den 
funktionshindrade personen kunde även själv vara arbetsgivare eller anlita kommunen eller annat 
organ som arbetsgivare för assistenterna. Nära knuten till LSS är lagen om assistansersättning, 
LASS, som reglerar statens skyldighet att utge assistansersättning. 
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en funktionshindrad person själv i enlighet med den lagstiftningen anställde en 
familjemedlem som personlig assistent, blev nämligen flera förhållanden i 
anställningen oreglerade.434 En lagändring företogs därför, som innebar att 
lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete utsträcktes till personliga assistenter 
som tillhörde arbetsgivarens familj.435  

En särskild utredare fick vidare år 2004 uppdraget att pröva bland annat om 
undantaget från arbetsmiljölagen av arbete i arbetsgivarens hushåll borde 
upphävas. Personliga assistenters situation hade uppmärksammats och 
bakgrunden till utredningen var att lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete 
ställde betydligt lägre krav på arbetsgivaren än arbetsmiljölagen. Den gav 
också tillsynsmyndigheten sämre möjligheter än arbetsmiljölagen att ingripa 
mot brister i arbetsmiljön.436 Utredningen stödde sig på undersökningar som 
visade på omfattande brister i personliga assitenters arbetsmiljö vid arbete i 
privata hem och föreslog år 2006 att arbetsmiljölagens undantag för arbete i 
arbetsgivarens hushåll skulle tas bort. Den menade att det inte längre framstod 
som försvarbart att denna grupp arbetstagare inte omfattades av 
arbetsmiljölagens skydd. I brist på kunskap om förhållandena vid barnpassning 
och städning var det dock ogörligt att bedöma hur stora konsekvenserna av ett 
utökat arbetsgivaransvar vid arbete i hushåll skulle komma att bli. Det 
framhölls emellertid också att det knappast skulle uppstå någon form av 
merarbete i fråga om tillsyn av Arbetsmiljöverket med tanke på att 
inspektionsbesök i hemmen fortfarande begränsades av 15 § AMF.437 

5.9 Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Tjänstehjonsstadgan föreskrev en sträng underordning av tjänstehjonen under 
husbonden, samtidigt som bestämmelserna i den i vissa avseenden innebar att 
tjänarna behandlades som medlemmar av arbetsgivarens familj. Stadgan 
reglerade främst hjonens förpliktelser och gav dem liten eller ingen rätt till 
självbestämmande eller personlig integritet. Inga regler om arbetstider eller 
arbetsuppgifter fanns, utan endast sedvanan och skäligheten begränsade 
husbondens bestämmanderätt. Husbonden var å andra sidan skyldig att ge 
hjonen en viss vård vid sjukdom och de hade rätt att bo kvar på sin ålderdom. 

                                                        
434 RFV anser, 1994:4. 
435 SFS 1994:1988. 
436 Dir. 2004:91. 
437 SOU 2006:44 s. 242 f. 
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Under den avtalade legotiden hade hjonet inte rätt att lämna sin plats, men 
husbonden hade rätt att skilja hjonet från tjänsten, om hjonet var försumligt, 
oordentligt eller oskickligt. Det var fråga om ett utpräglat statusförhållande. 

När arbetstider och arbetarskydd successivt reglerades på andra områden av 
arbetsmarknaden, undantogs det husliga arbetet. Den starkaste motiveringen till 
att arbete i arbetsgivarens hushåll inte inbegreps i den framväxande 
arbetsrättsliga lagstiftningen var att inspektion eller statliga ingripanden i 
hemmen och familjelivet ansågs olämpliga och inte önskvärda. Man värnade 
om hemmets och privatlivets helgd. Arbetsgivarorganisationerna uttryckte 
farhågor för att hemmens existens skulle rubbas om fackliga krav fördes in där 
och inspektion i hemmen antogs kunna medföra olidliga förhållanden. Ett 
återkommande argument mot reglering var att det husliga arbetet länge hade 
varit oreglerat och att man därför borde gå ”varsamt” fram.  

I förarbetena framfördes ofta åsikten att det arbete, som ett hembiträde 
utförde, till sin natur var sådant att det inte lämpade sig för reglering. Det 
industriella arbetet gjordes till norm och graden av likhet med det tilläts avgöra 
hur långt regleringen fick gå. Inte ens om hemarbetet rationaliserades, kunde 
det regleras på samma sätt som det industriella arbetet. Ett annat motiv som 
angavs för att begränsa regleringen av det husliga arbetet var att det var mindre 
fysiskt och psykiskt påfrestande än det industriella arbetet, trots att arbetstiden 
kunde vara nära nog dubbelt så lång i det husliga arbetet.  

Det husliga arbetet var länge helt oreglerat. Genom att utesluta det husliga 
arbetet kan man säga att den tidiga arbetsrättsliga regleringen bidrog till att 
hänvisa kvinnor till arbetsmarknadens utkanter. Inte heller fanns det 
kollektivavtal för området, eftersom arbetsgivarna vägrade vara 
kollektivavtalspart. Det husliga arbetets ställning som yrke ifrågasattes och till 
detta bidrog att det inte var reglerat i lag eller avtal.  

Lagstiftarens viktigaste motiv för att så småningom uppvärdera det husliga 
arbetet, var att det måste göras mer attraktivt. Argumenten för detta var i sin tur 
befolkningspolitiska. Hembiträdeslagen infördes för att stoppa flykten från det 
husliga arbetet och därmed underlätta hemarbete och familjebildning i 
välbeställda hushåll. Man nöjde sig emellertid med en reglering som i stort sett 
byggde på rådande förhållanden och sköt verkliga förändringar på framtiden. 
Tanken var att en reglering i sig skulle höja yrkets status.  

Argumentationen för den lagstiftning som infördes hade också manipulativa 
inslag. Man valde att inte formulera några regler om arbetstiden, därför att det 
då skulle “framstå” som en orättvisa att hembiträdenas arbetstid var betydligt 
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längre än andra gruppers. I stället för att i första hand ge yrkesgruppen samma 
rättigheter som andra grupper ville man genom lagstiftning ge hembiträdena 
“en känsla av“ att de var föremål för samhällets omvårdnad. 

Några formuleringar i förarbetena ger enligt min mening ett tydligt uttryck 
för lagstiftarens inställning till reglering av hembiträdenas arbete. Uttrycket 
”hart när olidliga förhållanden” används inte om arbetsförhållandena för pigor 
som hade 80–90 timmars arbetsvecka, utan om tanken på inspektion av 
arbetsförhållandena. Uttrycket ”stötande” används inte om överträdelser av 
övertidsreglerna för minderåriga (som tillät sju timmars övertid i veckan efter 
den ordinarie arbetstiden som slutade klockan 19), utan om förslaget om straff 
för den arbetsgivare som överskred dessa övertidsbestämmelser.  

Den grupp anställda i enskilda hushåll som omfattades av lagen var relativt 
snäv. Bara sådant arbete som utfördes av hembiträden som arbetade heltid hos 
en och samma familj ansågs skyddsvärt och arbete som utfördes av 
hushållerskor eller husföreståndarinnor omfattades inte heller. För att omfattas 
av lagen måste de som utförde arbetet också vara utomstående, d.v.s. inte vara 
medlemmar av arbetsgivarens familj i vid mening.  

I och med hembiträdeslagen fick hembiträdesyrket en reglering som avvek 
från andra områden i fråga om arbetstider, skydd för minderåriga, tillsyn, 
sanktioner och preskription. I alla dessa avseenden innebar hembiträdeslagen 
ett sämre rättsligt skydd för arbetstagaren än annan lagstiftning. Arbetstiden 
tilläts av befolkningspolitiska skäl bli betydligt längre i arbetsgivarens hushåll 
än enligt arbetstidslagen. Hushållsgemenskapen gjordes till argument för 
särskilt korta preskriptionstider. Båda parter fick bara en veckas betänketid om 
de ville häva avtalet på grund av den andra partens handlande. Sist men inte 
minst gjorde valet av forum för tvister (den allmänna domstolen i stället för 
Arbetsdomstolen) att konflikter på det husliga arbetets område inte fick samma 
arbetsrättsliga karaktär som många tvister på andra yrkesområden. Dessa 
särdrag måste ha bidragit till att hembiträdesarbetet inte sågs som ett riktigt 
arbete. 

Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete ersatte år 1971 hembiträdeslagen. 
Av förarbetena är det oklart med vilket syfte lagen tillkom annat än för att 
tillgodose ett krav på principiell jämlikhet. Förarbetena betonar likheten med 
andra yrken och visar en större tolerans för till exempel inspektion i hemmen 
än tidigare. Också arbetsgivaren jämställs på så sätt mera än tidigare med andra 
arbetsgivare. Uttalanden i förarbetena ger också intrycket att lagen skrevs i en 
föreställning om att arbete i privata hushåll var på väg att försvinna och ersättas 



 

 99 

av andra mera kollektiva former för arbete, där arbetskraften skulle kunna 
användas effektivare. Samtidigt framgår det av förarbetena att frågan om 
barntillsynen fortfarande inte var löst. Behovet av barntillsyn fick bland annat 
motivera att man underlät att anpassa reglerna för minderåriga i den svenska 
lagstiftningen om husligt arbete till arbetsmiljölagen och till internationella 
konventioner. 

Lagstiftningen om det husliga arbetet anpassades i många detaljer till LAS 
(men inte på den avgörande punkten – kravet på saklig grund vid uppsägning). 
Samtidigt saknades de grundläggande förutsättningarna enligt svensk rätt för 
att rättigheterna skulle tillvaratas, nämligen de fackliga organisationerna. Den 
formella likhet som skapades på vissa punkter kan därför knappast ha 
motsvarats av en reell likhet mellan arbete i privata hushåll och övriga 
arbetsområden.  
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6 I (arbets)rättens gränsområden 
Detta kapitel inleder redogörelsen för den arbetsrättsliga reglering som gäller 
idag för arbete i privata hushåll. Först behandlas gränsdragningen mellan 
anställning och uppdrag, en grundläggande aspekt av arbetsrättens 
tillämpningsområde.438 Sedan diskuteras om den gränsdragningen i husligt 
arbete skiljer sig från samma gränsdragning på andra arbetsområden. 
Skillnaderna mellan anställning och uppdrag i fråga skyldigheten att betala 
skatt och sociala avgifter och i fråga om sociala förmåner diskuteras. Eftersom 
det är vanligt att skatt och sociala avgifter inte betalas, när arbete utförs i 
hushåll, redogörs också kortfattat för några konsekvenser av att skatter och 
sociala avgifter inte betalas. De frågor som behandlas har störst praktisk 
betydelse, när en fysisk person ingår avtal med någon annan om hushållsarbete 
i hans eller hennes hem, och därför är den situationen utgångspunkten i 
kapitlet. Redogörelsen är översiktlig och gäller huvudregler. 

6.1 Anställning eller uppdrag? 
Ett avtal om arbete i ett privat hushåll kan rättsligt kategoriseras antingen som 
en anställning eller som ett uppdrag. Om en person arbetar heltid i ett hushåll 
kan man normalt utgå från att det är fråga om en anställning och att 
arbetsrättens regler därmed ska tillämpas. Om hon däremot arbetar åt flera 
hushåll, till exempel med städning någon gång i veckan, eller på annat sätt har 
en lösare anknytning till dem som arbetet utförs åt, kan det vara fråga om ett 
uppdrag i stället för en anställning. 

Det är en tendens i Europa sedan ett par årtionden att arbete i ökande grad 
utförs i form av uppdrag. I många europeiska länder är det inte längre en 
utgångspunkt att ett arbetsförhållande är ett anställningsförhållande, utan man 
har i stället försökt skapa en rättslig ram för ett genuint egenföretagande.439 I 
Sverige har det skett en liknande utveckling. Arbetsuppgifter, som tidigare 
utfördes i anställningsförhållanden, utförs i ökande grad genom andra sätt att 
organisera arbetsinsatsen. I stället för att anställa anlitar man arbetskraft i form 

                                                        
438 Vilka arbetsrättsliga regler som ska tillämpas beror på vem som är arbetsgivare. Se vidare 
kapitel 7 och 8. 
439 Alain Supiot, Beyond Employment: Changes in work and the future of labour law in Europe, 
New York, Oxford University Press, 2001, s. 5 f. 
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av till exempel egenföretagare eller entreprenörer eller bemanningsföretag.440 
Också när det gäller städning och liknande tjänster, utförs arbete i stor 
utsträckning i andra former än anställning. Ett uttryck för det kan vara att 
antalet fysiska personer som har F-skattsedel för att bedriva städverksamhet har 
ökat.441  

När domstolarna i Sverige drar en arbetsrättslig gräns mellan å ena sidan 
arbetstagare/anställd och å andra sidan uppdragstagare/självständiga företagare, 
gör de en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet.442 En rad 
faktorer anses peka mot att ett arbetsavtal ska kategoriseras som ett 
anställningsförhållande, till exempel att förhållandet är varaktigt, att 
huvudmannen (den person som arbetet utförs åt) har arbetslednings- och 
kontrollrätt,443 att betalning erläggs för arbetad tid och att den arbetspresterande 
parten är skyldig att fortlöpande ställa sin arbetskraft till förfogande inom 
ramen för avtalet.444 Om vidare den arbetspresterande parten är skyldig att själv 
utföra arbetet, om hon är förhindrad att utföra arbete åt någon annan eller om 
huvudmannen står för maskiner, råvaror, redskap eller lokaler, anses också det 
tyda på att det är fråga om ett anställningsförhållande.445  

Några omständigheter, som i stället anses tyda på att det är fråga om ett 
uppdrags- eller affärsförhållande, är att den arbetspresterande personen inte 
behöver utföra arbetet personligen, att arbetet är begränsat till vissa uppgifter, 
att förhållandet är tillfälligt, att den arbetande personen utför liknande arbete åt 
någon annan, att hon använder sina egna redskap eller att hon är jämställd med 
en företagare inom verksamhetsgrenen i fråga i socialt och ekonomiskt 
hänseende. Det anses också tyda på att det är fråga om ett uppdrag om den 
arbetspresterande parten har tillstånd eller auktorisation av en myndighet, har 
en firma registrerad eller beskattas som en näringsidkare.446 

En överenskommelse mellan parterna om att den arbetspresterande parten 
inte ska vara anställd är ogiltig, om omständigheterna är sådana att de talar för 

                                                        
440 Ds 2002:56, s. 89. 
441 Se avsnitt 1.1. 
442 SOU 1993:32, s. 225. 
443 Lars Lunning & Gudmund Toijer, Anställningsskydd. Kommentar till 
anställningsskyddslagen, 8 upplagan, 2002, s. 30, menar att dessa två omständigheter har haft 
störst betydelse i lagstiftningssammanhang. 
444 A. a., s. 30. Lunning & Toijer menar att dessa två faktorer har fått störst betydelse i 
Arbetsdomstolens praxis. 
445 SOU 1993:32, s. 227. 
446 A. bet., s. 228. 
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ett anställningsavtal. Däremot är det tillåtet att parterna kommer överens om att 
avtalet ska vara ett anställningsavtal, även om samarbetet är utformat som ett 
uppdrag.447 Detta hänger samman med att den arbetsrättsliga lagstiftningen är 
en skyddslagstiftning. 

Ett viktigt förhållande är att om ett rättförhållande felaktig kategoriseras 
som anställning eller uppdrag, rättas detta till i efterhand bara i det fåtal fall 
som går till domstol eller skiljedom. I det sammanhanget är antagligen 
oorganiserade arbetstagare särskilt sårbara.448 

6.2 Gränsen mellan anställning och uppdrag i husligt arbete 
En intressant fråga för denna undersökning är om det har någon betydelse för 
gränsdragningen mellan anställning och uppdrag att arbetet utförs i 
arbetsgivarens hem eller att det består i hushållsarbete. Man skulle till exempel 
kunna tänka sig att de omständigheter, som arbetet utförs under, beroendet eller 
arbetsledningen i arbete i privata hushåll, skulle anses ha en särskild prägel 
jämfört med andra arbetsavtal. Men det går inte att besvara frågan om 
gränsdragningen mellan anställning och uppdrag i sådant arbete med ledning av 
rättspraxis. Av ett stort antal rättsfall i de högre instanserna om 
gränsdragningen mellan anställning och uppdrag inom privat verksamhet449 har 
nämligen inte ett enda fall rört arbete som utförts i arbetsgivarens hem, varken 
av hantverkare eller av personer som utfört hushållstjänster.450 

Frågan om gränsdragningen mellan uppdrag och anställning i husligt arbete 
blev emellertid aktuell i några uppmärksammade hovrättsdomar om 
tillämpning av utlänningslagen år 2003.451 I fallen i fråga hade fyra kvinnor452 i 

                                                        
447 Ett undantag är ifall de regler som ska tillämpas också får effekter för tredje mans ställning, 
till exempel lönegarantilagen. Då kan man inte förfoga över avtalets natur (Ds 2002:56, s. 113).  
448 Samuel Engblom, Self-employment and the Personal Scope of Labour Law (akad. Avh.) 
Florence, 2003, s. 39. 
449 Några fall rör arbete som utförs i privata hem, men det är då fråga om bidragsfinansierad vård 
och liknande och detta har spelat en avgörande roll för kategoriseringen (AD 1982 nr 123, AD 
1983 nr 183 och AD 1985 nr 57). Fallen är därför inte aktuella för denna undersökning. 
450 Vid en sökning på Rättsbanken, http://www.infotorg.sema.se/ på ordet uppdragstagare 
identifierades 64 fall i Arbetsdomstolen och 74 fall i Högsta Domstolen och Hovrätterna som 
hade rört gränsdragningen mellan uppdrag och anställning under åren 1974–2005. Ett av fallen, 
NJA 2004 s. 682 gällde markberedning för en privatperson, där markberedningen var en del av 
byggandet av personens hem. 
451 Hovrätten för Västra Sverige målen nr 3148-03, 3257-03 och 3259-03.  
452 Det är kvinnorna i hushållen som åtalats i och med att de antecknats som kontaktpersoner i 
städerskans adressbok. Att männen i fallen eventuellt också var avtalsparter, verkar man ha 
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Göteborg anlitat en litauisk kvinna för att städa i deras hemoch frågan gällde 
om den litauiska kvinnan måste ha arbetstillstånd för att få utföra arbetet, d.v.s. 
om båda parter brutit mot utlänningslagen genom sitt avtal. Vid den tidpunkt då 
arbetet utfördes var Litauen inte medlem i EU och en litauisk medborgare 
måste därmed ha arbetstillstånd för att utföra arbete inom ramen för en 
anställning. Vid sin bedömning av ifall arbetet utförts inom en anställning eller 
ett uppdrag menade hovrätten, att det inte var styrkt att Göteborgskvinnorna 
utövat arbetsledning eller kontroll över arbetet. Enligt rätten hade det också 
varit fråga om ett relativt formlöst arrangemang mellan kvinnorna och 
städhjälpen. Som regel hade det bestämts från gång till annan när städningen 
skulle utföras och ersättningen för arbetet hade betalats vid varje enskilt 
tillfälle. Hovrätten menade att förhållandet därför var att anse som ett uppdrag 
och därmed krävdes inte något arbetstillstånd. 

Avgörandet förefaller att stämma överens med praxis i fråga om 
arbetstagarbegreppet. Efter vad som framkommit i målet hade den litauiska 
medborgaren utfört arbetet relativt självständigt, hennes avtal gällde bara 
städning, hon hade flera andra kunder och ersättningen betalades visserligen 
som timlön men för det arbete som utförts varje gång. Allt detta talade för att 
hon utfört sitt arbete i form av ett uppdrag. Det enda som – med domstolarnas 
synsätt i fråga om arbetstagarbegreppet – tydligt talade för en anställning, var 
att hon var skyldig att utföra arbetet personligen, eftersom det personliga 
förtroendet var ett viktigt inslag i avtalet.  

Något som kan diskuteras utifrån hovrättsfallen ovan är betydelsen av det 
ekonomiska beroendeförhållandet för kategoriseringen. Ett av kriterierna för att 
ett förhållande ska karakteriseras som en anställning är, att den arbetande är 
ekonomiskt beroende av arbetsgivaren. I detta fall kan man anta att städerskan 
var beroende och i kraftigt socialt och ekonomiskt underläge i förhållande till 
sina kunder. Men hon var inte beroende av en enskild uppdragsgivare och 
underläget/beroendet var därför inte sådant att det påverkade bedömningen i 
riktning mot en anställning. Ett kriterium som gäller för ett uppdrag är vidare 
att den arbetande parten är jämställd med en företagare inom 
verksamhetsgrenen i fråga i socialt och ekonomiskt hänseende. Det krävs inte 
att hon ska vara jämställd med huvudmannen och inte heller att hon allmänt ska 
vara jämställd med en företagare utan bara med en företagare inom 

                                                                                                                                       
bortsett ifrån (Lotta Björklund Larsen, Om städning. Hur svart blev vitt? Glenn Sjöstrand (red.) 
Fiffelsverige. Sociologiska perspektiv på skandaler och fusk, 2005). 
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verksamhetsgrenen i fråga. Därför är förmodligen också det kriteriet för att 
arbetet ska kategoriseras som ett uppdrag uppfyllt. Samtidigt blir det i detta och 
liknande fall egendomligt att betrakta avtalet som ett avtal mellan jämlika 
parter, vilket är utgångspunkten, när ett arbete utförs i form av uppdrag.  

6.3 Skatter, sociala avgifter och sociala förmåner vid 
anställning 

Om ett arbete utförs inom ramen för en anställning, ska arbetsrättens regler 
tillämpas. Men när någon anställer en person, aktualiseras emellertid inte bara 
arbetsrättsliga regler utan också regler om skatter och sociala avgifter och i 
vissa fall arbetstillstånd.453  

En person som har en annan person anställd i hushållet är liksom övriga 
arbetsgivare skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. 1 § 
skattebetalningslagen (1997:483), SBL. För en arbetsgivare som är en fysisk 
person gäller detta emellertid först när den sammanlagda ersättningen för 
arbete till mottagaren uppgår till 10 000 kronor under inkomståret (5 kap. 3 § 
SBL).454 Arbetsgivaren är också skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt 2 
kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL.455 Också detta gäller för en fysisk 
person bara om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen 
till mottagaren under året kommer att uppgå till 10 000 kronor (2 kap. 6 § 
SAL). I fråga om ersättningar som är mindre än så, betalas skatt och sociala 
avgifter av den som utför arbetet. 

En anställd i hushåll har liksom andra arbetstagare rätt till vissa förmåner 
enligt socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, och lagen om allmän försäkring 
(1962:381), AFL, med hänvisningar. Hon har till exempel rätt till sjuklön från 
arbetsgivaren enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Arbetsgivaren är skyldig att 
betala sjuklön under fjorton kalenderdagar utom för den första dagen (en 
karensdag), då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. 
Sjuklönen utgår med motsvarande 80 procent av anställningsförmånerna (6 och 

                                                        
453 En anställd som inte är medborgare i ett land inom EES-området och inte har permanent 
uppehållstillstånd, måste ha arbetstillstånd enligt 2 kap. 7 § UtlL. Kravet på arbetstillstånd har 
behandlats i kapitel 3. 
454 Skatteavdrag skall inte göras, om ersättningen är mindre än 100 kronor, eller det kan antas att 
det som utbetalaren kommer att betala ut till mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 
kronor. 
455 Detta gäller inte då den som tar emot ersättningen har en F-skattsedel antingen när 
ersättningen bestäms eller när den betalas ut (2 kap. 5 §). Se vidare nedan. 
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7 § § sjuklönelagen). Därefter har arbetstagaren rätt till sjukpenning från 
försäkringskassan (enligt 3 kap. 4 § SofL och enligt villkoren i 3 kap. AFL). 
Sjukpenning utgår då med 80 procent av den fastställda sjukpenninggrundande 
inkomsten (3 kap. 4 § AFL). En anställd i hushåll omfattas också liksom andra 
arbetstagare av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (3 kap. 5 § SofL). 
Om hon är förälder har hon rätt till föräldrapenning med ett belopp 
motsvarande sin sjukpenning under förutsättning att hon under minst 240 dagar 
i följd före barnets födelse varit försäkrad för en sjukpenning över lägstanivån 
(4 kap. 6 § AFL). Sist men inte minst har hon rätt till inkomstgrundad pension 
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (3 kap. 5 § 3 p. 
SofL).456  

En anställd i hushåll som blir arbetslös har liksom andra arbetstagare under 
vissa förutsättningar rätt till arbetslöshetsersättning. Sådan ersättning kan enligt 
7–15 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring utgå om en person är 
arbetslös, står till arbetsmarknadens förfogande och har arbetat under sex av de 
senaste tolv månaderna.457 Hon måste också ha varit medlem i en a-kassa i 
minst tolv månader (7 §). För att någon ska ha rätt att ansluta sig till en 
arbetslöshetskassa ska hon ha arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka i 
fyra av fem sammanhängande veckor och fortfarande arbeta i minst den 
omfattningen när hon söker inträde (34 § lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor). I och med att det inte finns någon facklig organisation för 
anställda i privata hushåll, krävs det att den anställda vidtar en särskild åtgärd 
och ansluter sig till en a-kassa. Arbetslöshetskassan Alfa ger möjlighet till 
arbetslöshetsförsäkring för dem som inte vill eller kan ansluta sig till en facklig 
organisation. Likaså organiserar Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa 
personer oavsett yrkestillhörighet. Den inkomstrelaterade ersättningen vid 
arbetslöshet betalas ut som en dagpenning och kan uppgå till högst 80 procent 
av den sökandes dagsförtjänst (25 och 26 §§ lagen om 
arbetslöshetsförsäkring).458 

                                                        
456 Förmånerna beskrivs här i grova huvuddrag. Den intresserade läsaren hänvisas till Ruth 
Mannelqvist, Samband i socialförsäkringen (akad. avh.), 2003, Thomas Erhag, Fri rörlighet och 
finansiering av social trygghet, (akad. avh.), 2002, och Vicki Paskalia, Free Movement of 
Persons and Social Security (akad. avh.), 2004. 
457 Detta gäller enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Det finns också en grundersättning som är 
maximerad till 320 kr per dag. Från denna bortses här. 
458 Nya regler om ersättningsperioden träder i kraft 2007-03-05. 
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För utländska medborgare som är anställda i Sverige gäller i stort sett 
samma villkor som för svenska medborgare i fråga om de nu nämnda 
arbetsbaserade förmånerna.459 En EES-medborgare med uppehållsrätt som 
arbetstagare460 har enligt artikel 7.2 i förordningen 1612/68 om arbetskraftens 
fria rörlighet inom gemenskapen rätt till samma sociala och skattemässiga 
förmåner som svenska medborgare. De närmare villkoren och samordningen av 
medlemsländernas försäkringar regleras av förordningen 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen.461 EES-medborgare som blir 
arbetslösa i Sverige kan till exempel lägga ihop perioder som de arbetat i andra 
EES-länder med perioder som de har arbetat och varit försäkrade i Sverige och 
ersättningen ska betalas ut av den behöriga institutionen i Sverige (artikel 3, 
förordningen 883/2004). Medborgare i länder utanför EES-området har 
däremot inte rätt att ta med sig arbetad tid från ett annat land och grunda till 
exempel rätten till arbetslöshetsersättning på den, utan de måste kvalificera sig 
genom att arbeta i Sverige hela den tid som krävs.462 

6.4 Skatter, sociala avgifter och sociala förmåner vid arbete 
i form av uppdrag 

Om ett avtal om arbete i hushåll är sådant att det inte ska kategoriseras som en 
anställning och därmed inte skyddas av arbetsrättens regler, kategoriseras det i 
stället som ett uppdrag.463 Avtalet mellan köparen och säljaren av 
hushållstjänsten blir då avgörande för villkoren för arbetet, till exempel vad 
gäller ersättningen och tidpunkten och sättet för utförandet. Vid tolkningen av 
ett sådant avtal kan avtalsrättsliga regler bli aktuella. Tvistefrågor kan till 

                                                        
459 Andra sociala förmåner, som till exempel ersättning för sjukvård, bostadsbidrag, barnbidrag 
och underhållsstöd är förbundna med bosättning i Sverige (3 kap. 1 och 2 § SofL). Med 
bosättning menas att en person kan antas komma att vistas i Sverige under längre tid än ett år (2 
kap. 1§ 2 st. SofL).  
460 Om innebörden av uppehållsrätt som arbetstagare, se avsnitt 3.2.1. 
461 Förordningen är på väg att ersätta förordningen 1408/71 och gäller för alla som är medborgare 
i en medlemsstat samt statslösa och flyktingar i medlemsstat på vissa villkor, samt deras 
familjemedlemmar och efterlevande (artikel 2). Den rör bland annat förmåner vid sjukdom, 
föräldraskap, olycksfall i arbetet, arbetslöshet och pensionering (artikel 3. 1). 
462 I fråga om de bosättningsbaserade förmånerna gäller för tredjelandsmedborgare att de måste 
vara bosatta i Sverige för att få del av dem. 
463 Detta kan också uttryckas som att arbetstagarbegreppets funktion är att ange gränserna för de 
arbetsrättsliga reglernas tillämpningsområde i personligt hänseende (Ds 2002:56, s. 76). 
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exempel vara om ett avtal verkligen har ingåtts eller om avtalet eventuellt är 
ogiltigt eller om det kan anses oskäligt.464  

I fråga om skatter och sociala avgifter i samband med ett uppdragsavtal 
gäller olika förutsättningar beroende på om uppdragstagaren skatterättsligt 
definieras som en företagare/näringsidkare eller inte. En person som utför 
hushållstjänster kan ansöka om att bli beskattad som näringsidkare och en 
sådan ansökan kan beviljas om verksamheten är varaktig, har ett vinstsyfte och 
är självständig (13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Hon kan också få 
en F-skattesedel som näringsidkare under förutsättning att hon har skött 
deklarationer och skatter (4 kap. 7–11 §§ SBL). Även en utländsk person, som 
bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige, kan få en 
F-skattsedel, oavsett om hon är skattskyldig i Sverige eller inte. En 
förutsättning är då att hon kan visa att hon har skött sin redovisning och 
betalning av skatter och avgifter i hemlandet.  

Den som bedriver näringsverksamhet och har F-skattsedel ansvarar själv för 
att preliminär skatt och sociala avgifter betalas in (4 kap. 4 § SBL) och ska 
också betala egenavgifter (3 kap. 8 § SAL). Om hon däremot inte har F-
skattsedel, till exempel därför att hennes verksamhet inte ansetts tillräckligt 
varaktig för att ses som näringsverksamhet, är i stället huvudmannen skyldig att 
göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter (5 kap. 1 § SBL samt 2 kap. 1 
§ och 3 kap. 11 § SAL).465 Men denna skyldighet inträffar för en huvudman 
som är en fysisk person först när ersättningen till den som utför arbetet kan 
väntas uppgå till 10 000 under året (2 kap. 6 § SAL).  

Den som utför hushållstjänster i form av uppdrag har liksom en arbetstagare 
rätt till vissa arbetsbaserade sociala förmåner. Sjukpenning kan utgå från 
försäkringskassan till en sådan person under förutsättning att hon har en viss 
minsta inkomst av eget arbete i Sverige (3 kap. 4 § SofL och 3 kap. 2 § AFL). 
Sjukpenning utgår då med undantag för en karensdag (3 kap. 4 § 1 p. AFL). 
Likaså kan föräldrapenning utgå från försäkringskassan med ett belopp 
motsvarande förälderns sjukpenning under förutsättning att hon under minst 
240 dagar i följd före barnets födelse varit försäkrad för en sjukpenning över 
lägstanivån (4 kap. 6 § AFL). Den som utför arbete i form av uppdrag kan 
också omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring (3 kap. 5 § SofL) och kan ha 

                                                        
464 Se t.ex. NJA 2001 s. 177 om bevisbördan för vilket vederlag som avtalats vid ett uppdrag.  
465 Se även Ds 2002:56, s. 78. 
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rätt till inkomstgrundad pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension 
(3 kap. 5 § 3 p. SofL). 

Även en företagare kan enligt 1 § lagen om arbetslöshetsförsäkring omfattas 
av arbetslöshetsförsäkringen. För att en person ska anses som företagare enligt 
den lagen krävs att han eller hon är ägare eller delägare i näringsverksamhet, är 
personligt verksam och har ett väsentligt inflytande över verksamheten (34 §). 
Arbetslöshetskassan gör en samlad bedömning, där innehavet av F-skattsedel 
har stor betydelse. En företagare ska anses vara arbetslös när hennes personliga 
verksamhet i rörelsen kan antas ha upphört annat än tillfälligt (35 §). Liksom 
för en arbetstagare krävs även medlemskap i arbetslöshetskassa (se ovan under 
6.3). 

Storleken av de nämnda förmånerna är beroende av den arbetande 
personens inkomster. Detta följer vad gäller sjukpenning och föräldrapenning 
av 3 kap. 2 § AFL och i fråga om ålderspension av 2 kap. lagen om 
inkomstgrundande ålderspension. Den inkomstrelaterade ersättningen vid 
arbetslöshet betalas ut som en dagpenning och kan uppgå till högst 80 procent 
av den sökandes dagsförtjänst (25 och 26 §§ lagen om 
arbetslöshetsförsäkring).466 

En EES-medborgare som har uppehållsrätt i egenskap av egenföretagare467 
har rätt till de nu nämnda sociala förmånerna enligt socialförsäkringslagen på 
samma villkor som svenska medborgare. Hon är också likställd med svenska 
medborgare i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Detta följer av artikel 3 i 
förordningen 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Också 
medborgare i länder utanför EES-området kan som företagare få del av de ovan 
nämnda arbetsbaserade sociala rättigheterna, men de kan inte tillgodoräkna sig 
tid då de arbetat utanför Sverige. 

                                                        
466 Nya regler om ersättningsperioden träder i kraft 2007-03-05.  
467 Om uppehållsrätt som egenföretagare se avsnitt 3.2.2. 
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6.5 När skatt och sociala avgifter inte betalas…  
En person som utför ett arbete, till exempel en hushållstjänst, och får ersättning 
för detta, är själv skyldig att betala skatt för ersättningen. För en fysisk person 
inträder inte skyldigheten att deklarera eller betala skatt förrän inkomsterna 
under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av 
prisbasbeloppet (ett prisbasbelopp var år 2006 39 700 kr), (2 kap, 2 § lagen om 
självdeklaration och inkomstuppgift). Men om hon har högre inkomster än så 
och med uppsåt lämnar en oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att 
lämna deklaration, och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras 
det allmänna, kan hon göra sig skyldig till skattebrott eller skatteförseelse 
enligt 2 och 3 §§ skattebrottslagen.468  

En fysisk person som anlitar en annan person utan F-skattsedel för att utföra 
arbete och betalar ut ersättning om 10 000 kronor eller mer under året för 
arbete till den personen, är som nämnts skyldig att göra skatteavdrag. Den som 
i sådana fall inte gör skatteavdrag, kan riskera att göra sig skyldig till 
skatteavdragsbrott (6 § skattebrottslagen (1971:69)). På liknande sätt kan den 
som inte betalar sociala avgifter, när ersättningen kan antas uppgå till 10 000 
eller mer, riskera att göra sig skyldig till brott mot skattebrottslagen (4 kap. 2 § 
SAL).  

Den som anlitar en annan person är också skyldig att lämna kontrolluppgift, 
om ersättningen uppgår till 1 000 kronor (6 kap. 5 § 1 c. lagen (2001:1227) om 
självdeklaration och kontrolluppgift). Den som lämnar en oriktig 
kontrolluppgift eller underlåter att lämna kontrolluppgift kan göra sig skyldig 
till skatteredovisningsbrott (7 § 2 st. skattebrottslagen).  

Straffet för de nämnda brotten kan bli böter eller fängelse. För att en 
åklagare ska väcka åtal krävs emellertid, förutom att en rad andra 
förutsättningar är uppfyllda, att de belopp som undandragits uppgår till en viss 
storlek. Det kan röra sig om summor som ett eller två prisbasbelopp,469 vilket 
innebär att bruttoinkomsten måste åtminstone närma sig 100 000 kronor. Detta 
innebär att beloppsgränserna för åtal för skattebrott ligger avsevärt högre än för 
ringa förmögenhetsbrott enligt brottsbalken.470 

                                                        
468 Här bortses från det grova brottet enligt 4 § SkBrL, eftersom detta knappast blir aktuellt i den 
verksamhet det är fråga om. 
469  
470 Prop. 1995/96:170 s. 108 och 116.  
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Den som inte har något uppsåt men som av grov oaktsamhet gör sig skyldig 
till brott kan dömas för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett 
år. Också i detta fall krävs i princip att det undandragna beloppet ska uppgå till 
ett prisbasbelopp för att ansvar ska inträda.471 Om gärningen med hänsyn till 
skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte 
dömas till ansvar (5 § SkBrL). 

En skattskyldig kan emellertid också enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen 
(1990:324) oavsett uppsåt och oaktsamhet påföras skattetillägg. Om en 
tjänsteinkomst inte deklareras och kontrolluppgift kommer in efter november 
månads utgång taxeringsåret eller om någon kontrolluppgift inte kommer in, 
och detta upptäcks vid en revision, kan skattetillägg påföras med 40 procent av 
skatten på den oriktiga uppgiften (5 kap. 4 § taxeringslagen). 

Rätten till sjukpenning, föräldrapenning, arbetsskadeförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring påverkas inte i och för sig av att skatt och sociala 
avgifter inte betalas. När det gäller pension är saken mera komplicerad, 
eftersom pensionen betalas i efterhand och grundar sig på inbetalade avgifter. 

Det är också att märka att den arbetsrättsliga lagstiftningen är tillämplig 
oavsett om skatt och sociala avgifter betalas. I och med att båda parter i sådana 
fall kan göra sig skyldiga till skattebrott är de kanske inte benägna att ge 
offentlighet åt förhållandet genom att inleda en arbetsrättslig tvist. Men om 
arbetstagaren skulle inleda en tvist om till exempel rätt till semester och tvisten 
skulle avgöras i domstol, aktualiseras inte skattefrågan, eftersom domstolen 
bara prövar det parterna tvistar om.472 En sådan situation blev aktuell i ett av 
rättsfallen om arbete i arbetsgivarens hushåll. Tingsrätten slog där först fast att 
hembiträdet enligt anställningsavtalet skulle få 6 000 kronor ”i handen” och fri 
bostad och konstaterade sedan att detta enligt skattetabellen motsvarade en 
bruttolön på 13 023 kronor i månaden. Saken kommenterades inte vidare (AD 
1991 nr 91). Ingen rapportering från domstolens sida blir aktuell i sådana fall. 
Förhållandet kan däremot komma till Skatteverkets kännedom till exempel 
genom en anmälan från en privatperson eller vid någon av verkets egna 
revisioner. 

                                                        
471 Prop. 1995/96:170 sid. 63. 
472 Jfr i fråga om brott mot utlännningslagen avsnitt 3.3.1. 
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6.6 Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Arbete som utförs i privata hushåll kan arbetsrättsligt kategoriseras som 
antingen en anställning eller ett uppdrag. För det mesta kan man utgå från att 
arbetet ska kategoriseras som en anställning, om den som utför arbetet måste 
utföra det personligen, om hon är ekonomiskt beroende av den person som 
arbetet utförs åt, om arbetet är varaktigt och ersättningen utgår i form av tidlön. 
I sådana fall ska de arbetsrättsliga reglerna tillämpas. Om det däremot 
kategoriseras som ett uppdrag, gäller i stället vad parterna avtalat. Därmed 
betraktas de båda parterna rättsligt som jämbördiga parter, även om de rent 
faktiskt är mycket ojämlika. Om ett arbetsavtal behandlas som ett uppdrag av 
parterna, trots att det egentligen är fråga om en anställning, krävs det att parten 
går till domstol för att förhållandet ska rättas till, något som kan antas vara 
mycket ovanligt i sammanhanget. 

Både de som är anställda i ett hushåll och de som utför husligt arbete i form 
av uppdrag kan ha rätt till arbetsbaserade sociala förmåner som sjukpenning 
och föräldrapenning. Också arbetslöshetsförsäkringen omfattar i princip båda 
typerna av arbetsavtal men bygger i stället på kategorierna arbetstagare och 
företagare. Arbetslöshetsförsäkringen innebär speciella krav för arbetande i 
hushåll, eftersom rätten till ersättning förutsätter medlemskap i a-kassa. I och 
med att det inte finns någon facklig organisation för anställda i privata hushåll, 
krävs det att den anställda vidtar en särskild åtgärd och ansluter sig till en a-
kassa för att hon ska kunna få del av arbetslöshetsförsäkringen.  De sociala 
förmånernas storlek avgörs av storleken av inkomsterna av anställningen eller 
uppdraget. 

Utländska medborgare som utför hushållstjänster i Sverige har i princip 
samma rätt som svenska medborgare till de arbetsbaserade sociala förmåner 
som administreras av försäkringskassan, d.v.s. till exempel sjukpenning och 
föräldrapenning. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen kan det finnas 
skillnader framför allt mellan medborgare i länder inom EES-området och 
medborgare i länder utanför EES-området. 

En skillnad mellan anställning och uppdrag är att huvudmannen är skyldig 
att betala sjuklön för en arbetstagare, men däremot inte för den som har 
ställning som uppdragstagare. Dessa skyldigheter gäller oavsett medborgarskap 
hos dem som utför arbetet. 

I fråga om ansvaret för administration av rättigheter och skyldigheter råder 
en stor skillnad mellan näringsidkare som har F-skatt och andra som utför 
arbete. De som är näringsidkare och har F-skatt, ansvarar själva för inbetalning 
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av skatt och sociala avgifter. För dem som inte har F-skatt är huvudmannen 
skyldig att betala skatt och sociala avgifter och detta gäller även om det utförda 
arbetet arbetsrättsligt kategoriseras som ett uppdrag. Skyldigheten att göra 
skatteavdrag och betala sociala avgifter inträder dock först när den utbetalda 
ersättningen kan väntas uppgå till 10 000 kronor per år. Detta gäller oavsett 
vilken typ av arbete som utförts, men kan antas få särskilt stor betydelse på ett 
område där ersättningen per timme är relativt låg, till exempel hushållstjänster. 
För fysiska personer finns det därmed ett relativt stort utrymme att låta utföra 
arbete utan att behöva göra avdrag för skatt och betala sociala avgifter. 
Inbetalningarna måste istället göras av den som utför arbetet. 

Sammantaget innebär skattereglerna att den som anlitar någon annan för 
arbete i hushållet riskerar att göra sig skyldig till skattebrott, när arbetet utförs 
av någon som inte har F-skattsedel och ersättningen överstiger 10 000 under ett 
år. I andra fall är det den som utför arbetet som tar risken.  

Rätten till sjukpenning, föräldrapenning, arbetsskadeförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring är oberoende av om skatter och sociala avgifter betalats 
för ett visst utfört arbete. Risken för att brotten uppdagas eller rädslan för att 
brotten ska uppdagas gör emellertid förmodligen att personer, som utför arbete 
utan att skatt och sociala avgifter betalas, inte tillvaratar sina rättigheter i fråga 
om sjukpenning, föräldrapenning eller arbetslöshetsförsäkring. 
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7 Arbetsrättsliga regler för 
anställning direkt i hushållet 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för arbetsgivarens och arbetstagarens 
arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter när arbete utförs i arbetsgivarens 
hushåll i Sverige idag.473 Syftet är att beskriva regleringen av praktiskt 
betydelsefulla områden och någon fullständighet har inte eftersträvats. Den 
historiska bakgrunden har beskrivits i kapitel 5. 

Kapitlet är långt. Det inleds med en redogörelse för en mycket viktig 
omständighet vid en anställning i ett privat hushåll, nämligen bristen på 
fackliga organisationer och kollektivavtal. Vidare berörs tillämpningsområdet 
för lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Därefter följer en redogörelse för 
regleringen av olika arbetsrättsliga frågor i husligt arbete och en jämförelse 
görs med regleringen på andra områden av arbetsmarknaden. Jämförelsen 
gäller anställningsavtalets karaktär, arbetstagarens och arbetsgivarens 
respektive prestationer, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering samt 
arbetstagarinflytande. Förutsättningarna för att anställningsförhållandet ska 
kunna avbrytas diskuteras och slutligen beskrivs sanktionerna vid brott mot 
anställningsavtalet. Avslutningsvis sammanfattas skillnaderna mellan de 
arbetsrättsliga reglerna för arbete i hushåll och motsvarande regler för annat 
arbete och de rättsliga konsekvenserna av bristen på fackliga organisationer 
diskuteras.  

Lagtext, förarbeten och rättsfall har varit material för redogörelsen. De 
viktigaste reglerna för området finns i den särskilda lagstiftningen för området, 
nämligen lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Som namnet 
anger, har arbetstidsfrågorna en framskjuten plats i lagen, men den innehåller 
också bestämmelser om anställningsavtalet, anställningsskydd och arbetsmiljö. 
Däremot saknas det bestämmelser i lagen om lön474 och arbetstagarinflytande 
samt om rätt till ledighet (som till exempel semester, föräldraledighet och 
studieledighet). Bland rättsfallen finns de enda två avgöranden i 

                                                        
473 Detta är den form som favoriserats vid skattesubventionering i Frankrike och som används 
betydligt oftare än företagstjänster. I Finland kan hushållen välja mellan att själva anställa en 
person och att anlita ett företag och båda formerna kan subventioneras (Peter Stein, Skapa 
marknad för hushållsnära tjänster, Almega 2004, s. 16 och s. 24 f). 
474 Bestämmelser om lön för utfört arbete saknas överhuvudtaget i svensk arbetsrätt. 
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Arbetsdomstolen som gäller lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.475 Om 
inget annat anges, gäller paragrafhänvisningarna i detta kapitel lagen om 
arbetstid m.m. i husligt arbete. 

7.1 Avsaknaden av fackliga organisationer 
För dem som är anställda direkt i privata hushåll finns det i stort sett476 ingen 
facklig organisation.477 Varken Kommunalarbetarförbundet eller 
Fastighetsanställdas förbund organiserar hembiträden, barnflickor eller 
städerskor som är anställda direkt av dem som brukar deras tjänster.  

I och med att det inte finns några fackliga organisationer för anställda i 
hushåll, finns det inte heller några kollektivavtal. Den viktigaste praktiska 
konsekvensen av det är, att det inte finns några fastställda minimilöner. 
Teoretiskt sett skulle det vara möjligt för en enskild arbetsgivare att ingå ett 
hängavtal med en arbetstagarorganisation, d.v.s. att förbinda sig att följa 
villkoren i ett befintligt kollektivavtal utan att själv gå med i en 
arbetsgivarorganisation. Ett sådant hängavtal skulle emellertid stöta på problem 
när det gäller anställning i hushåll, eftersom lagstiftningen för arbete i 
arbetsgivarens hushåll skiljer sig från annan lagstiftning. Ett av särdragen hos 
lagstiftningen om arbetstid m.m. i husligt arbete är nämligen att reglerna inte 
kan ersättas med andra regler i kollektivavtal, så som för det mesta är fallet 
med annan arbetsrättslig lagstiftning. Det skulle därför behöva upprättas ett 
speciellt kollektivavtal för husligt arbete, som utgick från den särskilda 
lagstiftningen för området. Enligt uppgifter från Fastighetsanställdas förbund 
skulle frågan om hängavtal praktiskt eventuellt kunna lösas så att man i 
hängavtalet angav vilka regler i ett befintligt avtal för liknande områden som 
skulle tillämpas. Ytterst är det därför en fråga om förbundspolicy om en 
organisation ska teckna kollektivavtal för arbete i hushåll.478 

                                                        
475 AD 1991 nr 71 och 1991 nr 91. I AD 1991 nr 71 yrkar arbetstagaren skadestånd därför att 
arbetsgivaren enligt henne utan fog hävt en tidsbegränsad anställning i förtid. I AD 1991 nr 91 
yrkar arbetstagaren ersättning för övertid och semester. 
476 Eventuellt finns det någon organisation som vänder sig till personliga assistenter och även är 
öppna för anställda i privata hushåll utan samband med LSS. Också SAC, Syndikalisterna, 
organiserar personer oavsett yrkestillhörighet. För övrigt finns det inga rättsliga hinder för att 
sådana organisationer bildas, utan det är en fråga om organisationernas policy.  
477 Hembiträdesföreningar fanns i Sverige fram till år 1946. Husmodersföreningarna ville 
emellertid inte vara motpart i kollektivavtal och några sådana ingicks därför inte för området. Se 
Kerstin Moberg, 1978, s. 108 ff. och s. 226. 
478 Gunilla Kevdal, Fastighetsanställdas förbund, telefonsamtal februari 2006.  
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Man kan emellertid tänka sig att en person som är anställd i hushåll, tillhör 
en facklig organisation sedan tidigare. Organisationen kan då företräda 
medlemmen i förhandlingar enligt 10 § MBL om löner och arbetstider etc. och 
skulle eventuellt kunna bistå med rättshjälp, om det blev fråga om en tvist. 
Likaså skulle medlemmen kunna få tillgång till organisationens 
arbetslöshetskassa.  

7.2 Tillämpningsområde för lagen om arbetstid m.m. i 
husligt arbete 

Sådant arbete som en arbetstagare utför i arbetsgivarens eget hushåll med 
hushållsarbete och vård av barn eller andra vårdbehövande i hushållet omfattas 
av lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Lagen omfattar till exempel 
anställning som hembiträde, hushållerska, barnflicka och au pair.479 Med 
uttrycket arbete i arbetsgivarens hushåll avses enligt förarbetena varje arbete 
som enligt allmänt språkbruk inbegrips i det, såsom matlagning, servering, 
diskning, bakning, konservering, städning, eldning, tvätt, strykning, sömnad 
och barnskötsel. Det omfattar allt arbete som utförs i och för det privata 
hushållet och som behövs för dettas normala behöriga skötsel.480 

Omfattande förändringar har skett i hushållsarbetet sedan lagen skrevs. 
Vissa av de arbetsuppgifter som nämns i förarbetena har förlorat i betydelse 
och andra har kommit till. Arbetsuppgifter som tillkommit sedan lagen skrevs 
kan till exempel vara att skjutsa barn till olika aktiviteter, att hämta information 
och göra inköp på Internet eller att sköta husdjur och sopsortering.481 
Förarbetenas hänvisning till allmänt språkbruk gör att man nog kan utgå från 
att nya arbetsuppgifter i hushållet, som följt av samhällsutvecklingen, också ska 
omfattas.  

I förarbetena understryks att också tillsyn och vård av barn, sjuka och gamla 
som tillhör hushållet, hänförs till hushållsarbete. Lagen är alltså tillämplig på 

                                                        
479 I AD 1991 nr 71 konstaterar domstolen att en anställning avser arbete som barnflicka och att 
därmed lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete ska tillämpas på anställningsförhållandet. 
480 Prop. 1970:150, s. 44. 
481 Exemplen är hämtade ur Anita Nyberg, Hemnära marknadstjänster – kvinnornas befriare? i 
KvT nr 3 1999, s. 32 f. Nyberg diskuterar förändringar i hushållsarbetet under senare år. Vissa 
arbetsuppgifter har enligt hennes mening helt enkelt försvunnit, andra har flyttats till marknaden, 
vissa nya typer av arbetsuppgifter har tillkommit och vissa arbetsuppgifter har ökat i omfattning 
med högre välstånd. 
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den som är anställd för att utföra sådant arbete i ett privat hem.482 Dit hör till 
exempel barnflickor och de som arbetar som au pair. Till den kategorin anses 
också personliga assistenter höra i den mån de är anställda av brukaren själv.483 
Någon diskussion fördes inte i förarbetena om en gräns mot sådan vård som 
kräver särskilda yrkeskunskaper, dit till exempel vissa arbetsuppgifter som 
utförs av personliga assistenter kan föras. Andra arbetsuppgifter av det slaget 
som kan vara praktiskt betydelsefulla idag är kvalificerade vårduppgifter som 
utförs av till exempel en sjuksköterska som är anställd av en person för att 
vårda honom eller henne i hemmet. Också sådana kvalificerade vårduppgifter 
omfattas av lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete under förutsättning att de 
som utför dem är anställda direkt i hushållet.  

I förarbetsuttalanden om 1960-talets arbetsmiljölagstiftning framhålls att 
undantaget från arbetsmiljölagen för arbete i arbetsgivarens hushåll omfattar 
inte bara arbete som utförs inom hemmets väggar, utan även arbetsuppgifter 
som fullgörs utanför hemmet, exempelvis i en kollektiv tvättstuga eller i 
samband med barnpassning.484 Detta torde gälla även idag och har förmodligen 
fått större praktisk betydelse, till exempel vid skjutsning av barn till och från 
skolor och aktiviteter. Också sådana aktiviteter utanför hemmet omfattas alltså 
av lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. 

Ett intressant faktum är att det bland de nämnda arbetsuppgifterna i 1970-
talets förarbeten inte finns någon motsvarighet till ”personlig uppassning”, en 
arbetsuppgift som omfattades av hembiträdeslagen, som föregick lagen om 
arbetstid m.m. i husligt arbete. Ändå får man nog anta att domstolarna vid en 
rättslig prövning skulle anse att sådana arbetsuppgifter skulle omfattas av 
lagen. Detta skulle kunna motiveras med att uppgifterna utförs inom hemmet 
och hushållsgemenskapen och att det är fråga om arbete inom en personlig 
relation, som står nära hushållsarbete och vård, d.v.s. samma skäl som 
motiverat att hushållsarbete ska omfattas av särskild lagstiftning.485 

                                                        
482 Prop. 1970:150, s. 44. 
483 Personliga assistenter, som är anställda av någon annan än brukaren, till exempel ett 
kooperativ eller kommunen, arbetar inte i arbetsgivarens hushåll och omfattas därmed av den 
allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen. 
484 Prop. 1963:126, s. 75 f. 
485 Bridget Anderson fann i sin undersökning att avsaknaden av en arbetsbeskrivning hade 
allvarliga konsekvenser för de husligt anställdas arbetsförhållanden. De upplevde det som att de 
måste göra allt som begärdes av dem (s. 15). 
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För andra arbetsuppgifter än hushållsarbete och vård, som utförs i 
arbetsgivarens hem, till exempel reparationer av huset eller lägenheten eller 
tillverkning av varor för försäljning, gäller annan arbetsrättslig lagstiftning. Ett 
annat exempel är om någon är anställd som chaufför i hushållet.486  

Av uttrycket ”i och för det privata hushållet” kan man dra slutsatsen att 
arbetsgivaren måste vara en fysisk person och att arbetet ska utföras i ett privat 
hem och inte får vara knutet till någon rörelse, för att det ska omfattas av lagen. 
Om husligt arbete i stället utförs i och för arbetsgivarens rörelse, exempelvis 
köksarbete på restaurang eller städningsarbete på kontor, faller det utanför 
lagens tillämpningsområde.487Andra exempel, då i stället annan arbetsrättslig 
lagstiftning ska tillämpas, kan vara husligt arbete som utförs i en läkar- eller 
tandläkarpraktik, ett daghem eller liknande. 

Det kan hända att en arbetstagare utför både husligt arbete och annat arbete. 
I sådana fall gäller de särskilda bestämmelserna om arbetstid och arbetsmiljö i 
lagstiftningen för husligt arbete för sådant arbete, men arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och arbetstidslagen (1982:673) under den tid då arbetstagaren 
utför arbete av annat slag. Samma sak gäller om en del av arbetet utförs inom 
ett hem och en annan del i till exempel en tandläkarpraktik. Då ska reglerna för 
husligt arbete om arbetsmiljö och arbetstid tillämpas på arbetet i hemmet men 
den allmänna arbetsmiljölagen och arbetstidslagen tillämpas i 
tandläkarrörelsen. När det gäller andra frågor än arbetstid och arbetsmiljö, till 
exempel anställningsform eller uppsägning, som måste avse en anställning i 
dess helhet gäller lagen för sådana anställningar som ”med ett naturligt 
betraktelsesätt” framstår som anställningar i hushållsarbete.488  

Även om sådana förhållanden som nu beskrivits omfattas av lagen om 
arbetstid m.m. i husligt arbete, är det ingenting som hindrar att parterna 
kommer överens om att annan lagstiftning som är mera förmånlig för 
arbetstagaren, ska tillämpas på anställningsförhållandet. Det kan gälla till 
exempel arbetstidslagen eller lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
                                                        
486 Tjänsteutredningens (SOU 1994:43) förslag till skattelättnader för hushållen omfattade köp av 
tjänster som barnpassning, städning, tvätt och strykning, fönsterputsning, trädgårdsarbete, inköp 
samt reparationer av bostaden. Tjänstebeskattningsutredningens (SOU 1997:17) förslag var av en 
annan karaktär och innebar att arbetsgivaravgifterna skulle avskaffas för verksamheter som 
restauranger, personalmatsalar, städföretag, kemtvätterier, bilreparationer samt underhåll och 
reparationer av bostäder. 
487 Prop. 1970:150, s. 44. 
488 Prop. 1970:150, s. 43 f. Anställningar med blandade arbetsuppgifter ansågs vid lagens 
tillkomst vara sällsynta. 
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Om den person som utför arbetet är anställd av någon utanför hushållet, till 
exempel ett uthyrningsföretag eller en städfirma, är lagen inte tillämplig. Då 
utförs arbetet nämligen inte i arbetsgivarens hushåll.  

Reglerna är tillämpliga på korttidsanställningar och deltidsanställningar och 
även på helt tillfälliga anställningar.489 De omfattar därmed även anställda i 
hushåll som inte kan kategoriseras som hembiträden eller barnflickor, till 
exempel anställda som städar ett visst antal timmar i veckan. Men en 
förutsättning för att lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete ska vara tillämplig 
är att arbetet utförs inom en anställning. För att det ska vara fråga om en 
anställning krävs, som tidigare nämnts, bland annat att arbetstagaren kan anses 
ekonomiskt beroende av arbetsgivaren och att arbetsgivaren leder och 
kontrollerar arbetet. I annat fall kan arbetet anses utföras som ett uppdrag och i 
så fall gäller inte lagen utan vad som är överenskommet mellan parterna.490 

Lagen gäller för alla som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll 
utom för medlemmar av arbetsgivarens familj.491 För den som är anställd i en 
familjemedlems hushåll gäller därmed inga arbetsrättsliga regler. Till 
familjemedlemmar hänförs make och släktingar i rätt upp- och nedstigande led 
liksom sambor.492 Dit räknas också avlägsnare släktingar och personer som inte 
är släkt med arbetsgivaren, exempelvis fosterbarn eller styvbarn, under 
förutsättning att de tillhör arbetsgivarens hushåll.493  

Ett undantag från undantaget för familjemedlemmar har gjorts för det fall att 
familjemedlemmen är anställd som personlig assistent.494 Lagen om arbetstid 
m.m. i husligt arbete har med andra ord utsträckts till att gälla 
familjemedlemmar i den mån de arbetar som personliga assistenter (1 § 1 st.). 
Bakgrunden till ändringen var att det hade uppmärksammats att flera 
förhållanden i en anställning blev oreglerade, när en funktionshindrad person 
själv anställde en familjemedlem som personlig assistent.495 Den allmänna 

                                                        
489 SOU 1968:67, s. 63. Prop. 1970:150, s. 44. 
490 Se närmare kapitel 6. 
491 Prop.1970:150, s. 45. 
492 Vad gäller sambor, se AD 1996 nr 139 (med gemensamma barn) och AD 2000 nr 97 (utan 
gemensamma barn). 
493 Prop. 1970:150, s. 44 f. För en diskussion om undantaget för arbetsgivarens familj, se 
Catharina Calleman, 2004. 
494 Inga uttryckliga undantag gjordes i propositionen om LSS om den funktionshindrade ville 
anställa en familjemedlem eller annan som han eller hon levde i hushållsgemenskap med (prop. 
1994/95:77, s. 11).  
495 RFV anser 1994:4. 
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arbetstidslagen gällde då inte, eftersom den undantog arbete som utfördes i 
arbetsgivarens hushåll. Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete gällde inte 
heller, eftersom den undantog medlemmar av arbetsgivarens familj. Samtidigt 
var frågan om arbetstiden i hög grad en fråga om assistansens kvalitet. Inte 
heller arbetsmiljölagen omfattade arbete som utfördes i arbetsgivarens hushåll, 
utan för sådant arbete gällde i stället lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, 
som ju undantog arbetsgivarens familj.496 En ändring av dessa förhållanden har 
nu gjorts på så sätt att en familjemedlem som är anställd som personlig 
assistent, omfattas av lagen. Bestämmelserna om assistansersättning medför 
emellertid att lagen i praktiken bara kommer att omfatta assistenter som är 
familjemedlemmar utan att dela hushåll med den funktionshindrade 
personen.497  

För arbetstagare i husligt arbete som är minderåriga, d.v.s. inte har fyllt 18 
år, gäller lagens regler om anställningsavtals ingående och upphörande och 
reglerna om skadestånd. I fråga om arbetstider och arbetsmiljö däremot gäller 
arbetsmiljölagens regler (1 § 2 st.). Detta är ett uttryck för en anpassning till 
direktivet 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet.498 
Arbetsmiljölagens åldersgränser är därmed tillämpliga också i husligt arbete. 
Huvudregeln i 5 kap. 2§ AML är att en minderårig inte får anlitas för arbete 
före det kalenderår under vilket den minderårige fyller sexton år och inte heller 
innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.499 Ändringen medförde 
dessutom att inspektion skulle få ske i enlighet med reglerna i arbetsmiljölagen 
och arbetsmiljöförordningen. I fråga om arbete som utförs i hemmet ska 
emellertid inspektionsbesök ske endast på begäran av den arbetsgivare eller 
arbetstagare som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till 
det (15 § 3 st. arbetsmiljöförordningen), d.v.s. under samma förutsättningar 
som enligt 15 § lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Under 

                                                        
496 Prop. 1994/95:77, s. 13. 
497 Assistansersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS, utgår inte, om brukaren själv är 
arbetsgivare och assistenten är någon som brukaren lever i hushållsgemenskap med (10 § 3 st. 1 
p. LASS). Det betyder att en person, som lever i hushållsgemenskap med brukaren, måste vara 
anställd av en utomstående för att kunna få betalt genom assistansersättningen.  
498 Direktivet är tillämpligt på alla personer under 18 år som har en anställning. Undantag kan 
emellertid göras för tillfälligt arbete eller korttidsarbete, såsom husligt arbete i privata hem eller 
arbete i familjeföretag. Medlemsstaterna ska enligt artikel 4 (1) vidta nödvändiga åtgärder för att 
förbjuda arbete av barn under 15 år (prop. 1995/96:79, s. 9). 
499 Minderåriga som fyllt tretton år får utföra lätt arbete som inte kan inverka skadligt på deras 
hälsa, utveckling eller skolgång (5 kap. 2 § 2 st. AML). 
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lagstiftningsarbetet menade också lagrådet att det kunde förutsättas att 
tillsynsorganen utövade sina tillsynsbefogenheter under iakttagande av 
behövlig hänsyn och restriktivitet. Betydelsen av lagändringarna blev då i 
praktiken ytterst ringa.500  

7.3 Allmänt om anställningsavtalet 
När man införde lagen om arbetstid m.m. för husligt arbete, ansågs det vara en 
fördel att ha en särskild arbetstidslagstiftning för anställda i hushåll, eftersom 
man i en sådan lag kunde ta in bestämmelser som reglerade förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i andra praktiskt betydelsefulla hänseenden än 
arbetstiden.501 Detta ansågs särskilt viktigt eftersom både arbetsgivare och 
arbetstagare var oorganiserade och det inte förekom några kollektivavtal på 
området. Många arbetsgivare saknade erfarenhet av arbetsgivarfunktioner och 
arbetstagarna var i allmänhet unga och hade inte varit verksamma på något 
annat område av arbetslivet.502 Stor vikt lades därför vid att göra reglerna så 
enkla och lättillgängliga som möjligt.503  

Lagen syftar enligt förarbetena till att ge anställningsavtalen fasthet och att 
skapa klarhet om deras innehåll.504 Ett avtal om anställning i husligt arbete ska 
därför upprättas skriftligen, om arbetsgivaren eller arbetstagaren begär det (11 
§).  

Idag går emellertid kraven på skriftlighet vad gäller anställningsvillkoren 
inte lika långt i bestämmelserna om husligt arbete som i lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. Enligt 6 c–f § anställningsskyddslagen är arbetsgivaren 
skyldig att ge arbetstagaren skriftlig information om anställningsvillkoren, när 
arbetstagaren arbetat en månad, om anställningstiden är längre än en månad. 
Informationen ska gälla en rad villkor som är uppräknade i paragrafen. 
Bestämmelsen infördes ursprungligen år 1993 i enlighet med rådets direktiv 
91/533/EEG om arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagarna om de 
regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet505 

                                                        
500 Prop. 1995/96:79, s. 18.  
501 Prop. 1970:150, s. 36. 
502 A. prop., s. 41. 
503 Undersökningar hade visat att kunskaperna hos arbetsgivare och arbetstagare om 
hembiträdeslagens innehåll var dåliga (prop. 1970:150, s. 37). 
504 Prop. 1970:150, s. 55. Vid tiden för lagens tillkomst fanns avtalsformulär tillgängliga på 
arbetsförmedlingarna. 
505 SFS 1993:1496. 
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och utökades i juli 2006 bland annat med bestämmelser om information om 
lediga anställningar.506 

Att skyldigheten att ge skriftlig information går längre enligt 
anställningsskyddslagen än i husligt arbete hänger samman med hur det nyss 
nämnda EG-direktivet infördes i svensk rätt. Det infördes i 
anställningsskyddslagen ”med det tillämpningsområde som den lagen har”507 
och det ansågs att denna begränsning av tillämpningsområdet stämde överens 
med direktivet.508 De grupper som har undantagits från anställningsskyddslagen 
– däribland anställda i arbetsgivarens hushåll – kom inte att omfattas av 
upplysningsskyldigheten. Kravet på skriftligt anställningsavtal i husligt arbete 
gäller därmed fortfarande bara på arbetsgivarens eller arbetstagarens begäran. 

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig (12 §) och även ett 
avskedande ska vara skriftligt. När det gäller avskedande är arbetsgivaren 
skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som 
avskedandet grundas på och även den uppgiften ska vara skriftlig, om 
arbetstagaren begär det (12 b § 4 st.). Kraven på skriftlighet är i alla dessa fall 
ordningsföreskrifter, vilket betyder att brott mot bestämmelserna inte gör 
rättshandlingen ogiltig men däremot kan grunda skadeståndsskyldighet.509 

Arbetsgivaren ska även på begäran lämna arbetstagaren intyg angående 
anställningen (14 § 1 st.). Intyget ska innehålla besked om arbetsuppgifternas 
art och anställningstiden. Har anställningen varat mer än en månad, ska 
arbetsgivaren på begäran dessutom lämna vitsord om arbetstagarens 
skicklighet, arbetsvillighet och ordning i arbetet. Arbetsgivaren ska också ge 
upplysning om vem som sagt upp avtalet och om anledningen till 
uppsägningen, ifall den gjorts av arbetsgivaren (14 § 2 st.). Bestämmelsen har 
givetvis en pedagogisk betydelse, men en arbetsgivare är även enligt rättspraxis 
skyldig att utfärda ett anställningsbetyg.510 Ett sådant anställningsbetyg ska 

                                                        
506 SFS 2006:439. 
507 Prop. 1993/94:67, s. 36. 
508 SOU 1993:32, s. 567 f. Någon närmare precisering angavs inte i utredningen och saken 
kommenterades inte i propositionen. Lunning & Toijer, 2002, s. 18, menar att detta sannolikt har 
skett mot bakgrund av artikel 1.2 i direktivet som ger medlemsstaterna rätt att föreskriva bland 
annat att direktivet inte ska gälla arbetstagare med anställningsavtal eller anställningsförhållande 
av “tillfällig eller särskild beskaffenhet under förutsättning att sakliga skäl motiverar att dessa 
fall undantas från tillämpning av direktivet“.  
509 Prop. 1974:88, s. 238. 
510 Folke Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 272, med hänvisning bland annat till AD 1986 nr 22 
och 1986 nr 25.  
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innehålla uppgift om anställningstiden och en korrekt beskrivning av de 
arbetsuppgifter som arbetstagaren har utfört. Det anses också allmänt 
vedertaget att ett betyg ska innehålla vitsord om arbetstagarens uppförande och 
skicklighet vid utförandet av sina arbetsuppgifter (AD 1986 nr 22).511 

Reglerna i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete är tvingande, om inte 
annat uttryckligen anges i de särskilda bestämmelserna.512 Detta uttrycks i 
lagen som att en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som 
strider mot lagen, inte är bindande för arbetstagaren (1 § 3 st.). Men 
bestämmelsen hindrar inte avtal som ger arbetstagaren mer förmånliga villkor 
än lagen. Detta framgår av förarbetena.513 Störst praktisk betydelse har 
reglernas tvingande karaktär i fråga om ordinarie arbetstid, övertid och 
uppsägningstid samt om förhållandena under uppsägningstiden. På andra 
områden av arbetsmarknaden, där det finns fackliga organisationer, kan 
motsvarande regler i arbetstidslagen och anställningsskyddslagen ersättas med 
avvikande bestämmelser i kollektivavtal. 

Anställningsavtalet i husligt arbete gäller tills vidare, om inte annat har 
avtalats (12 §). Det råder med andra ord en presumtion för 
tillsvidareanställning, men om ett avtal har ingåtts om en tidsbegränsad 
anställning, gäller det. Lagen anger till skillnad från anställningsskyddslagen 
ingen begränsning i rätten att avtala om visstidsanställning.514 Det innebär att 
det inte behöver anges något skäl för att tidsbegränsa en anställning och att det 
inte heller finns något hinder mot upprepade korta anställningar. En 
tidsbegränsad anställning upphör, när den avtalade tiden löpt ut, om inte 
parterna kommit överens om något annat.515 Det har inte införts någon sådan 
skyldighet för arbetsgivaren som finns enligt anställningsskyddslagen att 
underrätta arbetstagaren om att en visstidsanställning ska upphöra. Med hänsyn 
till det nära personliga förhållande som råder mellan arbetsgivare och 
arbetstagare anses det regelmässigt stå klart för parterna att anställningen inte 
kommer att att fortsätta efter den bestämda tidens utgång.516 
                                                        
511 Av AD 1986 nr 25 framgår att formuleringar i ett anställningsbetyg kan anses vara 
föreningsrättskränkande. 
512 Anställningsavtalet gäller tills vidare om inte annat har avtalats (12 §) och i fråga om 
arbetstagarens skyldighet att utföra övertidsarbete gäller vad som kan anses vara överenskommet 
mellan parterna (5 §).  
513 Prop. 1970:150, s. 46. 
514 Prop. 1974:88, s. 236. 
515 Någon särskild regel om detta har inte ansetts behövlig (prop. 1970:150, s. 55). 
516 A. prop., s. 191. 
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Ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren 
eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid (12 §). Eftersom 
det inte finns något krav på saklig grund för uppsägning och lagens 
uppsägningstider är relativt korta,517 har därför en arbetstagare med en lång 
tidsbegränsad anställning ofta det bästa anställningsskyddet. Å andra sidan blir 
arbetstagaren då givetvis själv bunden den avtalade tiden ut. 

7.4 Anställningsavtalets innehåll 
Frågan om arbetstagarens prestation i anställningsavtalet gäller främst hur 
mycket, när och var samt med vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren är 
skyldig att arbeta. Med arbetsgivarens prestation i anställningsavtalet brukar 
man avse skyldigheten att betala lön. 

7.4.1 Arbetsuppgifter 
Det finns inga regler i lag om vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig 
att utföra. I stället gäller vad som är avtalat.518 I brist på annan vägledning kan 
man anta att de arbetsuppgifter, som en arbetstagare i husligt arbete är skyldig 
att utföra, följer av den definition av arbete i hushåll som getts i förarbetena 
och som beskrivits under 7.2. En annan hållpunkt är att arbetstagaren inte är 
skyldig att utföra arbete som strider mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. 
Exempel på sådana arbetsuppgifter skulle kunna vara att köpa ut alkohol åt 
minderåriga eller att skaffa narkotika. Andra exempel är sexuella tjänster.  

Om arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat att anställningen ska gälla 
till exempel städning eller barnpassning, gäller det avtalet och arbetstagaren är 
inte skyldig att utföra annat arbete. Om ingenting annat har avtalats än att 
arbetstagaren ska arbeta i arbetsgivarens hushåll, innebär arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt att arbetstagaren inom de ramar som nyss nämnts ska stå till 
arbetsgivarens förfogande och utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren 
bestämmer.519 Om arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om att 
arbetstagaren ska utföra också andra arbetsuppgifter än hushållsarbete och 

                                                        
517 Se vidare avsnitt 7.7.1. 
518 Folke Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 225. 
519 AD 1929 nr 29. Bridget Anderson, s. 25, menar att det faktum att den anställda i hushållet inte 
har möjlighet att sätta några gränser för sitt eget arbete förstärker hennes roll som den som gör 
det smutsiga arbetet. Bristen på tydlighet när det gäller arbetsuppgifterna är enligt Anderson en 
av nyckelsvårigheterna när man analyserar det husliga arbetet. Samma arbetsuppgift kan ha en 
mängd innebörder beroende på sammanhanget. 
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vård, ska för övrigt som redan nämnts i viss mån annan lagstiftning tillämpas 
på det arbetet. 

En fråga om den geografiska arbetsskyldigheten, som kan uppstå i husligt 
arbete, är ifall arbetstagaren är skyldig att följa med till en annan ort om 
familjen flyttar. Å ena sidan sägs det i propositionen att det är naturligt att anta 
att tjänstgöringen bortsett från tillfälliga avbrott ska äga rum på den ort, där 
arbetsgivaren är bosatt med sitt hushåll, när avtalet träffas. Det framhålls också 
i propositionen att en arbetstagare, som inte vill följa med vid en flyttning, 
sannolikt också skulle hinna säga upp sig i tid före flyttningen.520 Å andra sidan 
anses arbetstagaren skyldig att följa med till annan ort under 
uppsägningstiden.521 Detta skiljer sig från praxis på vissa andra delar av 
arbetsmarknaden, där arbetstagaren inte brukar anses skyldig att acceptera en 
förflyttning på längre avstånd än pendelavstånd. Förhållandena skiftar 
emellertid mellan olika branscher.522  

 
7.4.2 Lojalitetsplikt m.m. 
En arbetstagare anses ha en plikt att vara lojal med arbetsgivaren. Tanken är att 
anställningsavtalet inte bara består av ett utbyte av förmögenhetsrättsliga 
prestationer utan också skapar ett personligt förhållande mellan parterna. 
Allmänt uttryckt är arbetstagaren skyldig att sätta arbetsgivarens intresse 
framför sitt eget och att undvika lägen där pliktkollissioner kan uppstå.523 En 
del av lojalitetsplikten består i att arbetstagaren har tystnadsplikt om 
arbetsgivarens förhållanden i den mån hon annars riskerar att på något sätt 
skada arbetsgivaren. En sådan tystnadsplikt anses finnas som en del av 
anställningsavtalet även utan uttrycklig reglering i avtal.524 På grund av den 
inblick som en anställd i enskilda hushåll kan få i privata förhållanden kan en 
sådan tystnadsplikt antas vara relativt omfattande. 

7.4.3 Arbetstider 
Frågan om arbetstiden har varit central i alla diskussioner om regleringen av 
arbete i arbetsgivarens hushåll. Arbetstiden för vuxna anställda i hushåll 

                                                        
520 Prop. 1970:150, s. 58. 
521 Prop. 1974:88, s. 191. Se vidare nedan under 7.9.1. 
522 Erik Danhard, Arbetsskyldighetens gränser, i Ny juridik, 2:04, s. 18 ff. 
523 Folke Schmidt, s. 257 f. 
524 AD 1994 nr 79 med hänvisning till Reinhold Fahlbeck, Företagshemligheter, 
konkurrensklausuler och yttrandefrihet, 1992, s. 58. 
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regleras i 2–9 §§ lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, medan arbetstiden 
för minderåriga regleras i arbetsmiljölagen. Detta avsnitt inleds med en 
redogörelse för regleringen av arbetstiden för vuxna och därefter beskrivs 
bestämmelserna om arbetstid för minderåriga, som är desamma i husligt arbete 
som på den övriga arbetsmarknaden. 

Föreskrifterna om arbetstid för arbete i hushåll gäller ordinarie arbetstid, 
förlängd ordinarie arbetstid, övertid, veckovila och nattvila. När det gäller den 
ordinarie arbetstiden har lagstiftaren ansett att det finns beaktansvärda behov av 
att kunna ändra arbetstidsuttaget i husligt arbete från en vecka till en annan525 

och lagen tillåter därför att arbetstiden varierar från vecka till vecka, så länge 
den inte överstiger 40 timmar i veckan i genomsnitt under en tidsperiod av fyra 
veckor (2 § 1 st.). I den allmänna arbetstidslagen, ATL, är huvudregeln i stället 
att arbetstiden ska vara högst 40 timmar i veckan. Men en särskild regel 
medger också där att arbetstiden uppgår till 40 timmar per vecka i genomsnitt 
för en period av högst fyra veckor, “när det behövs med hänsyn till arbetets 
natur eller arbetsförhållandena i övrigt“ (5 § ATL). 

Att den ordinarie arbetstiden i arbetsgivarens hushåll beräknas per 
fyraveckorsperiod, innebär att man inte förrän i slutet av en sådan period kan 
avgöra om övertid har uppkommit eller inte. Arbetsdomstolen har framhållit att 
man vid beräkning av övertid i lagen inte talar om helgfria veckor, vilket 
annars är vanligt i kollektivavtalsbestämmelser om övertid. Det betyder att den 
tillåtna arbetstiden i husligt arbete inte avkortas därför att en helgdag infaller 
under perioden (AD 1991 nr 91).526 Årsarbetstiden blir på detta sätt längre än 
på den övriga arbetsmarknaden. 

Principen om i genomsnitt 40 timmars arbetsvecka bryts också igenom av 
en specialregel om förlängd ordinarie arbetstid, som ansetts behövlig av hänsyn 
till förvärvsarbetande föräldrar med små barn.527 Bestämmelsen är tillämplig på 
arbetstagare som har tillsyn över barn eller någon annan hushållsmedlem som 
inte kan ta vård om sig själv, om den som har ansvaret för tillsynen inte själv 
kan utöva tillsynen på grund av förvärvsarbete eller till följd av nedsatt 

                                                        
525 Prop. 1970:150, s. 46. 
526 Det framgår inte av förarbetena om problematiken uppmärksammats av lagstiftaren. Däremot 
har det införts en bestämmelse genom SFS 1982:675 i 3 § om att kompensationsledighet eller 
annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid ska likställas med fullgjord 
ordinarie arbetstid vid beräkning av övertid.  Se även prop. 1977/78:121, s. 20. 
527 I förarbetena är det genomgående arbetsgivarens behov i egenskap av förälder som åsyftas 
och beaktas. Den anställdas eventuella behov som förälder berörs inte. 
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arbetsförmåga. Den ordinarie arbetstiden får i sådana fall förlängas med högst 
tolv timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor (2 § 2 st.). 
Den ordinarie arbetsveckan blir därmed i sådana fall genomsnittligt 52 timmar i 
stället för 40 timmar. Bestämmelsen har ingen motsvarighet i arbetstidslagen.  

Den förlängda ordinarie arbetstiden i husligt arbete är längre än den 
arbetstid som är tillåten enligt arbetstidsdirektivet 2003/88/EG,528 där 
veckoarbetstiden begränsas enligt den så kallade 48-timmarsregeln. Den regeln 
har införts i 10 a § ATL, som föreskriver att den sammanlagda arbetstiden 
(ordinarie arbetstid, övertid och jourtid) under varje period om sju dagar får 
uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 
fyra månader.529 Att reglerna för husligt arbete inte anpassats till direktivet 
hänger samman med att arbetstagare i arbetsgivarens hushåll inte anses 
omfattas av EU-direktivet. Som arbetstagare definieras där ”varje person 
anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar, men inte 
arbetstagare i arbetsgivarens hushåll”.530 

Uppehåll i arbetet då arbetstagaren fritt förfogar över sin tid och inte är 
skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen, räknas inte in i arbetstiden (2 § 3 st.). 
Den tid, då arbetstagaren intar måltider eller till exempel uträttar egna ärenden 
samtidigt med ärenden för arbetsgivaren, kan däremot räknas in i arbetstiden 
(AD 1991 nr 91). Liknande bestämmelser om beräkning av arbetstiden vid 
raster och måltidsuppehåll finns i 15 och 16 §§ ATL. En skillnad är att 
arbetstagaren enligt arbetstidslagen ges rätt till rast när arbetet pågått i mer än 
fem timmar i följd (15 § 3 st.), medan det i arbete i arbetsgivarens hushåll inte 
finns någon lagstadgad rätt till rast. 

Lagstiftningen om husligt arbete innehåller till skillnad från arbetstidslagen 
inga bestämmelser om jourtid. Däremot innehåller lagen liksom arbetstidslagen 
bestämmelser om övertid. Med övertid förstås arbetstid som överstiger den i 
lagen fastställda ordinarie arbetstiden,531 d.v.s. antingen 40 eller 52 timmar 
beroende på arbetstagarens arbetsuppgifter. Allmän övertid får i husligt arbete 
tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod, dock högst 300 timmar 
per kalenderår (3 § 1 st.), vilket vid lagens tillkomst motsvarade maximum för 

                                                        
528 Rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. 
529 SFS 2005:165.  
530 Definitionen av arbetstagare finns i artikel 3 a/ i rådets direktiv om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetslivet, ramdirektivet 89/391/EEG, med 
stöd av vilket direktivet 93/104/EG (senare 2003/88/EG) har tillkommit. 
531 Prop. 1970:150, s. 48. 
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allmän och extra övertid i den allmänna arbetstidslagen.532 Idag är maximalt 
tillåten övertid enligt arbetstidslagen 200 timmar (så kallad allmän övertid) och 
därtill ytterligare 150 timmar per kalenderår, om Arbetsmiljöverket lämnat 
dispens (8 § och 19 § 3 p. ATL). Reglerna i den allmänna arbetstidslagen får 
emellertid ersättas med andra regler i kollektivavtal och med stöd av 
kollektivavtal får även längre övertid tas ut (3 § ATL).533 Ett viktigt förhållande 
är emellertid som redan nämnts att 10 a § ATL även föreskriver att den 
sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 
48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. 

När man beräknar övertid i arbete i arbetsgivarens hushåll, ska en ledighet 
som förläggs till ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid 
(3 § 2 st.). Denna regel har en motsvarighet i arbetstidslagen (7 § 2 st. ATL).534 

Övertid i husligt arbete får tas ut bara “när särskilda skäl föreligger“ (3 §). 
Men de exempel på sådana särskilda skäl som nämns i förarbetena tyder på att 
utrymmet för övertid är stort. Exempel är att arbetsgivaren själv arbetar övertid 
eller “är borta hemifrån för studier, föreningssammankomster, sällskapsliv eller 
annan förströelse och hjälp därför behövs med tillsyn av barnen.“ En annan 
situation som nämns i förarbetena är att familjen har gäster och arbetstagarens 
hjälp behövs med matlagning, servering, barnpassning mm.535  

I fråga om arbetstagarens skyldighet att arbeta övertid gäller vad 
arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om (5 §). Det har ansetts 
lämpligt att klargöra detta i lagen med hänsyn till att det saknas vägledande 
avtal på det husliga arbetets område.536 Det framhölls i propositionen att 
arbetstagaren frånsett nödsituationer inte var skyldig att arbeta på övertid om 
arbetstagaren inte åtagit sig det. Åtagandet kunde göras antingen för ett enskilt 
tillfälle eller mera generellt, exempelvis i samband med att anställningsavtalet 
sluts. Den allmänna arbetstidslagen innehåller inte någon motsvarande 
bestämmelse, utan frågan får också där avgöras enligt tillämpligt kollektivavtal 
eller anställningsavtalet.537  

Liksom i arbetstidslagen saknas en bestämmelse om besked i förväg om att 
arbetstagaren ska utföra arbete på övertid. Utredningen menade att om 

                                                        
532 A. prop. s. 39. 
533 En så kallad EG-spärr gäller emellertid även då (3 § 4 st. ATL). 
534 Prop. 1981/82:154, s. 82. SFS nr 1982:675. 
535 Prop. 1970:150, s. 48. 
536 A. prop., s. 50. 
537 Tore Sigeman, 2006, s. 217. 
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övertidsarbete skulle tas ut en kväll, borde arbetstagaren få veta detta senast 
samma dags förmiddag.538 Departementschefen menade att en så kort varseltid 
borde vara en undantagsföreteelse. I normalfallet borde varsel kunna ges 
betydligt tidigare.539 

En arbetstagare i arbetsgivarens hushåll är alltid skyldig att arbeta övertid i 
nödfallssituationer, som inträffat på grund av en olyckshändelse eller ett akut 
sjukdomsfall eller någon annan sådan omständighet som inte kunnat förutses. I 
sådana fall får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver (4 §). 
Det ska då vara fråga om en plötsligt inträffande, oväntad händelse. Arbetet ska 
vidare stå i omedelbart samband med den inträffade händelsen, det ska inte 
kunna anstå och det ska heller inte kunna utföras av någon annan.540 
Skyldigheten att arbeta övertid, gäller emellertid enligt 5 § inte om 
arbetstagaren har giltigt hinder. Några exempel på vad som ska anses vara 
giltigt hinder ges inte i förarbetena. Liknande bestämmelser om nödfallsövertid 
finns i 9 § ATL.  

Arbetsgivaren är skyldig att föra anteckningar om övertid och arbetstagaren 
har rätt att själv eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt 
tillkommer en facklig organisation som företräder arbetstagaren (6 §).541 Om 
övertid ostridigt har förekommit och arbetsgivaren inte har fullgjort sin 
skyldighet att föra anteckningar om den, kan man inte lägga någon tung 
bevisbörda på arbetstagaren för omfattningen av övertiden (AD 1991 nr 91). 
Om det är uppenbart att den ordinarie arbetstiden inte räcker till för 
arbetsuppgifterna och arbetsgivaren inte klargör vad som gäller, anses 
arbetsgivaren initiera övertid som berättigar till ersättning (AD 1991 nr 91).  

Ersättningen för övertid ska enligt huvudregeln utgå i pengar, men den kan i 
stället utgå i form av ledighet under ordinarie arbetstid, om parterna är överens 
om det (7 § 1 st.). Kompensation i form av ledighet i stället för pengar kräver 
alltså en överenskommelse (AD 1991 nr 91). Lagen saknar liksom ATL regler 
om övertidsersättningens storlek. Men Arbetsdomstolen har antagit att en 
förhöjd ersättning ska utgå vid övertidsarbete utanför det 

                                                        
538 SOU 1968:67, s. 71. 
539 Prop. 1970:150, s. 50. 
540 A. prop., s. 49. 
541 Bestämmelserna har utformats i överensstämmelse med 11 § ATL och regeln om den fackliga 
organisationen kommenteras inte i förarbetena (prop. 1970:150, s. 51). En person som är anställd 
i hushåll kan till exempel vara organiserad i Kommunalarbetarförbundet som kan förhandla för 
medlemmen enligt 10 § MBL. 
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kollektivavtalsreglerade området liksom enligt de normerande kollektivavtal på 
arbetsmarknaden, som berättigar till övertidsersättning (AD 1976 nr 65). 
Arbetsdomstolen har vidare ansett en övertidsersättning om 150 procent av den 
ordinarie lönen vara skälig (AD 1991 nr 91).  

När kompensation för arbetad övertid utgår i form av ledighet, ska 
ledigheten motsvara vad som är skäligt med hänsyn till övertidarbetets art (7 § 
2 st.). Ledigheten behöver inte omfatta samma antal timmar som övertiden, 
utan kan ersättas med längre ledighet men också med kortare, om 
övertidsarbetet är mycket lindrigt. Om arbetstagaren inte har tagit ut ledigheten 
när anställningen upphör, ska ersättningen i stället utgå i pengar (7 § 2 st.). 
Någon bestämmelse om när ersättningen i tid eller pengar ska erläggas har inte 
ansetts behövlig.542  

Ingen regel som motsvarar bestämmelsen om mertid vid deltidsanställning i 
10 § ATL har tagits in i lagen. En sådan regel har ansetts komplicera systemet 
alltför mycket.543 Detta innebär att det i arbetsgivarens hushåll till skillnad från 
i ATL inte finns något lagligt hinder mot att arbetsgivaren tar ut mer än 200 
timmar övertid/mertid per kalenderår av en person som är anställd på deltid.544 

I arbete i arbetsgivarens hushåll liksom på andra områden är det 
arbetsgivaren som bestämmer om förläggningen av arbetstiden, d.v.s. när 
arbetet ska utföras. Men den rätten begränsas i någon mån av regler om rätt till 
vilotid, som finns bland bestämmelserna om skydd mot ohälsa i 9 §.545 En 
arbetstagare ska åtnjuta behövlig ledighet för nattvila. I nattvilan ska såvitt 
möjligt ingå tiden mellan klockan 24 och klockan 5 (9 § 1 st.). Uttrycket såvitt 
möjligt förklaras i förarbetena med att det till exempel bör vara möjligt att göra 
undantag från bestämmelserna om nattvila och anlita en arbetstagare till 
barnvakt eller serveringshjälp nattetid.546 Rätten till vilotid omfattar också rätt 
till 36 timmars sammanhängande vila varje vecka och denna ledighet ska såvitt 
möjligt förläggas till veckoslut (9 § 2 st.). Avvikelser från kraven på nattvila 
och veckovila får göras i nödfallssituationer (9 § 3 st.).547 Liknande 
                                                        
542 Prop. 1970:150, s. 52. 
543 Prop. 1977/78:121, s. 19 f. 
544 Syftet med begränsningen av uttaget av mertid är att skydda arbetstagaren mot att behöva vara 
tillgänglig i närmast obegränsad omfattning vid plötsligt uppdykande behov (prop. 1981/82:154, 
s. 25). 
545 Motsvarande regler för arbetsmarknaden i övrigt har flyttats från arbetsmiljölagen till 
arbetstidslagen, men när det gäller husligt arbete finns de kvar bland arbetsmiljöreglerna. 
546 Prop. 1970:150, s. 53. 
547 Prop. 1977/78:121, s. 21 f. För definition av nödfall, se ovan i detta avsnitt. 
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bestämmelser finns i 13 och 14 §§ ATL med den relativt viktiga skillnaden att 
det i den allmänna arbetstidslagen finns bestämmelser om dygnsvila. Varje 
arbetstagare ska enligt 13 § 1 st. ATL ha minst elva timmars sammanhängande 
ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Denna bestämmelse omfattar 
inte arbete i hushåll, eftersom den har införts för att anpassa svensk lagstiftning 
till EG-direktivet 93/104/EG, vilket, som redan nämnts, inte omfattar arbete i 
arbetsgivarens hushåll.  

För minderåriga i arbete i arbetsgivarens hushåll gäller – liksom för andra 
minderåriga som utför arbete – tvingande bestämmelser i AML och i 
minderårigkungörelsen.548 Bestämmelser om arbetstid finns i 
minderårigkungörelsen. För minderåriga arbetstagare, som fullgjort sin 
skolplikt och fyller minst sexton år under kalenderåret får den totala arbetstiden 
inte överstiga åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka. Övertid är med 
andra ord inte tillåten och inte heller sådan förlängd ordinarie arbetstid om 52 
timmar per vecka, som är tillåten enligt 2 § 2 st. i lagen om husligt arbete. 
Ledigheten för nattvila ska vara minst tolv timmar i följd varje dygn och i den 
ledigheten ska tiden mellan klockan 22 och klockan 6 eller mellan klockan 23 
och klockan 7 ingå. Den minderåriga ska vidare ha 36 timmars 
sammanhängande ledighet varje period om sju dagar. När arbetsdagen är längre 
än fyra och en halv timmar, ska den minderåriga också beredas rast om minst 
trettio minuter.549 

7.4.4 Ledighet 
Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete innehåller inga bestämmelser om rätt 
till ledighet och inte heller finns någon hänvisning till ledighetslagstiftningen i 
lagen.550 Men ledighetslagstiftningen omfattar alla arbetstagare och en 
arbetstagare i arbetsgivarens hushåll har liksom andra arbetstagare rätt till 
ledighet, till exempel semester, föräldraledighet,551 studieledighet eller ledighet 

                                                        
548 Arbetsmiljöverket meddelar enligt 5 kap. 5 § AML föreskrifter om arbetstidens längd och 
förläggning för minderåriga. En sådan föreskrift är minderårigkungörelsen (AFS 1996:1). 
549 8 § AFS 1996:1. 
550 När lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning infördes, diskuterades 
eventuella svårigheter för anställda på småföretag att ta ut ledighet, men i propositionen 
hänvisades till att parterna på arbetsplatsen fick vidta behövliga jämkningar. I förarbetena till 
lagen (1976:280) om rätt till föräldraledighet fördes inga diskussioner om lagens personkrets, 
utan rättigheten skulle tillkomma den som var arbetstagare.  
551 Varken i förarbetena till hembiträdeslagen eller senare omtalas de husligt arbetande som 
föräldrar. Att de inte sällan är det, framgår av  
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för svenskundervisning mm. Innebörden av rätten till ledighet är att en 
arbetstagare har rätt att vara frånvarande från arbetsplatsen utan att det bedöms 
som ett kontraktsbrott och därmed utan att arbetstagaren riskerar uppsägning 
eller någon annan påföljd.552 Omfattningen av rätten till ledighet – med eller 
utan betalning – framgår av respektive lagstiftning.553  

7.4.5 Lön 
I Sverige finns inga lagregler om minimilön, utan frågor om lön är vanligen 
reglerade i kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns, bestäms lönen därför 
helt av de enskilda parterna i anställningsavtalet. En viss begränsning av 
avtalsfriheten görs emellertid på så sätt att en arbetstagare kan väcka talan mot 
arbetsgivaren och göra gällande att hennes lön är ett oskäligt avtalsvillkor och 
därför bör jämkas enligt 36 § avtalslagen. Detta har skett i ett par fall i 
Arbetsdomstolen, där anställnings- och arbetsförhållandena har haft vissa 
likheter med arbete i arbetsgivarens hushåll. Det ena fallet gällde en 
vaktmästare som avlönats med bland annat familjebostad och en symbolisk 
summa pengar och det andra gällde en lantarbetare som arbetat mot mycket låg 
lön under många år. I båda fallen jämkades lönen och i båda fallen fanns 
kollektivavtal för området att göra jämförelser med. 554  

Om inget avtal träffats om lönen och en tvist uppstår om lönens storlek, 
anses en domstol kunna fastställa vad som är skälig lön med beaktande av 
närmast jämförliga kollektivavtal och med ledning av vad som brukar betalas i 
orten för liknande arbete.555 Med ett sådant resonemang skulle eventuellt lönen 
enligt kollektivavtal för hushållstjänsteföretag kunna bli aktuell också för en 
person som är anställd direkt i ett hushåll. Möjligen skulle en avvägning mellan 
de två riktmärkena för bedömningen behöva göras, eftersom det förmodligen 
ofta är relativt stor skillnad mellan vad som betalas enligt kollektivavtal för 
hushållstjänsteföretag och vad som betalas i orten för liknande arbete vid 
anställningar direkt i hushållet.  
                                                        
552 Folke Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 245. 
553 Se till exempel semesterlagen (1977:480), föräldraledighetslagen (1995:584), lagen 
(1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, lagen (1997:1293) om rätt till 
ledighet för att bedriva näringsverksamhet, lagen (1986:163) om rätt till ledighet för 
svenskundervisning för invandrare och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande 
familjeskäl. 
554 AD 1982 nr 142 och 1986 nr 78. 
555 Tore Sigeman, Arbetsrätten, fjärde upplagan, 2006, s. 156, med hänvisning till AD 1976 nr 65 
och AD 1991 nr 81. 
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I fråga om utländska arbetstagare från länder utanför EES-området gäller att 
en viss avtalad lönenivå är ett villkor för att arbetstagaren ska beviljas 
arbetstillstånd.556  

I lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete finns vissa bestämmelser om lön 
för speciella situationer, nämligen vid övertidsarbete och under 
uppsägningstiden, men de reglerna säger ingenting om ersättningens storlek, 
utan bara hur ersättningarna i de situationerna ska förhålla sig till den ordinarie 
lönen. Inte heller finns det i lagen någon regel om när lönen ska betalas.557 

I annan lagstiftning finns regler om lön och löneskydd för speciella 
situationer som gäller för husligt arbete på samma sätt som för annat arbete. 
Om arbetstagaren blir sjuk, har hon rätt till sjuklön från arbetsgivaren enligt 
lagen om sjuklön. Lagen är tvingande och omfattar alla arbetstagare som är 
anställda längre tid än en månad. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön 
motsvarande 80 procent av anställningsförmånerna under de tretton 
kalenderdagar i sjukperioden som följer på den första dag (karensdagen) då 
arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom (6 och 7 § § 
sjuklönelagen).558 I detta sammanhang kan nämnas att arbetsgivaren normalt 
sett inte har någon tystnadsplikt i förhållande till arbetstagaren, men att en 
sådan tystnadsplikt enligt 18 § sjuklönelagen kan finnas i fråga om 
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som en arbetsgivare fått 
kännedom om i samband med skyldigheten att betala sjuklön.559 En sådan 
tystnadsplikt kan finnas också i fråga om sådant som kommer fram i samband 
med en rehabilitering, om en sådan skulle bli aktuell.560 

Om arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren, som har uppkommit i 
samband med anställningen, finns det två situationer då arbetsgivaren får kvitta 
sin fordran mot lönen. De nämns i 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares 
kvittningsrätt. Det ena fallet är om parterna i förväg har avtalat att det ska få 
ske. Det andra fallet är om arbetsgivarens fordran gäller en skada som 
arbetstagaren uppsåtligen har vållat i tjänsten. I övriga fall krävs arbetstagarens 

                                                        
556 Se avsnitt 3.3.1. 
557 Prop. 1970:150, s. 52.  
558 Därefter har arbetstagaren enligt 3 kap. 4 § socialförsäkringslagen rätt till sjukpenning från 
försäkringskassan. Se avsnitt 6.3. 
559 Lagen talar visserligen om ”en arbetsgivares personaladministrativa verksamhet”, men det är 
svårt att se varför bestämmelsen inte skulle gälla även arbetsgivare som inte har en sådan 
verksamhet. 
560  
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medgivande för att arbetsgivaren ska få kvitta sin fordran mot lönen (2 § 
kvittningslagen).561  

Om arbetsgivaren går i konkurs, har arbetstagaren enligt 12 § 
förmånsrättslagen (1970:979) förmånsrätt i konkursen före vanliga 
fordringsägare för fordran på lön eller annan ersättning på grund av 
anställningen, som förfallit till betalning under de sista tre månaderna innan 
konkursansökan gjordes. Om arbetstagarens lönefordran inte täcks av 
tillgångarna i konkursboet, finns det en rätt till statlig lönegaranti enligt 
lönegarantilagen (1992:497), dock högst fyra gånger basbeloppet (9 § 
lönegarantilagen).562 

7.5 Arbetstagarinflytande 
Om arbetstagaren är fackligt organiserad har organisationen enligt 10 § MBL 
rätt till förhandlingar i alla frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivaren 
och medlemmen.563 De praktiskt sett mest betydelsefulla frågorna i sådana 
förhandlingar är vanligen lön och arbetstider, men även många andra frågor 
kan bli föremål för förhandling. Däremot finns ingen rätt till inflytande över 
arbetsledningen i form av förhandlingar inför arbetsgivarens beslut eller i form 
av medbestämmande, eftersom sådant inflytande bara kan tillkomma 
organisationer med kollektivavtal och några kollektivavtal inte gäller på 
området.564 Likaså tillkommer rätten till stridsåtgärder på arbetstagarsidan 
endast fackliga organisationer.565 En enskild eller flera enskilda arbetstagare 
som inställer sitt arbete anses därmed inte göra sig skyldiga till otillåtna 
stridsåtgärder utan till arbetsvägran.  

                                                        
561 Hänvisning till Rotkirch 
562 Reglerna beskrivs här mycket kortfattat. Intresserade läsare hänvisas till Erik Danhard, Lön i 
konkurs, 2004. 
563 Exempel i fråga om husligt arbete skulle kunna vara att personen sedan tidigare är organiserad 
i Fastighetsanställdas förbund eller Kommunalarbetarförbundet. 
564 Kollektivavtal förekommer däremot i de situationer då den som utför det husliga arbetet är 
anställd av ett företag för hushållstjänster. Se 8.4. 
565 Regeringsformen 2:17. 
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7.6 Arbetsmiljö och skydd mot diskriminering 
Reglerna om arbetsmiljö i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete är mycket 
kortfattade.566 Arbetsgivaren åläggs att vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet (8 §).567 
Bestämmelsen innebär enligt förarbetena exempelvis att arbetsgivaren ska se 
till att hjälpmedel som används i hushållet, som till exempel stegar och 
elektriska apparater, är betryggande från säkerhetssynpunkt. Den betyder också 
att arbetstagaren ska ges behövliga instruktioner för hanteringen av maskiner 
och farliga ämnen.568  

Förarbetena till lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete är mycket 
knapphändiga när det gäller arbetsmiljöbestämmelsernas rumsliga 
tillämplighet, men vid ändringarna i arbetarskyddslagen år 1963 
kommenterades undantaget i den lagen för arbete som utförs i arbetsgivarens 
hushåll. Det framhölls att undantaget för sådant arbete innebar att inte bara 
arbete som utfördes inom hemmets väggar, utan även arbetsuppgifter som 
fullgjordes utanför hemmet, exempelvis i en kollektiv tvättstuga eller i 
samband med barnpassning, skulle undantas från arbetsmiljölagens 
tillämpningsområde.569 Detta borde kunna innebära att allt sådant arbete också 
idag anses höra till det husliga arbetet och därmed bara omfattas av 
arbetsmiljöansvaret enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.570  

Liksom i arbetsmiljölagen ges arbetstagaren själv i lagen om arbetstid m.m. 
i husligt arbete en skyldighet att iaktta tillbörlig försiktighet och i övrigt 
medverka till att förebygga ohälsa eller olycksfall (8 § 2 st.). Den närmare 
innebörden av denna regel för arbetstagare i arbetsgivarens hushåll har inte 
diskuterats i förarbetena.  

                                                        
566 Dessa bestämmelser ansågs tillräckliga med hänsyn till det husliga arbetets art. Inte minst med 
tanke på att det husliga arbetet var en sektor av arbetsmarknaden som starkt hade minskat i 
betydelse under senare tid, saknades anledning att se annorlunda på saken (prop. 1977/78:121, s. 
21). 
567 Paragrafen har anpassats till arbetsmiljölagen på så sätt att ordet “skäligen“ tagits bort ur 
texten. Avsikten med ändringen var att markera att man inte ska kunna sänka kraven på 
arbetsmiljön med hänsyn till den enskilde arbetsgivarens förutsättningar, ekonomiskt eller i annat 
avseende (prop. 1977/78:121, s. 20, med hänvisning till prop. 1976/77:149, s. 254). 
568 Prop. 1970:150, s. 52 och prop. 1977/78:121, s. 21. 
569 Prop. 1963:126, s. 75 f. 
570 I detta sammanhang kan det framhållas att arbetsskadeförsäkringen är en arbetsbaserad 
försäkring som omfattar dem som arbetar i hushåll (3 kap. 5 § SofL). Försäkringen kan omfatta 
även resor till och från arbetet (2 kap 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring). 
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I förarbetena till lagstiftningen i slutet av 1960-talet fördes det inte några 
diskussioner om den psykosociala arbetsmiljön, om personlig integritet eller 
om sexuella trakasserier. Det är också att märka att i och med att arbete i 
arbetsgivarens hushåll är undantaget från arbetsmiljölagen, så gäller inte heller 
de föreskrifter, som är utfärdade av Arbetsmiljöverket med stöd av 4 kap. 10 § 
arbetsmiljölagen. Därför gäller till exempel inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om kränkande särbehandling.571 Trots detta skulle arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar idag förmodligen med hänsyn till den allmänna 
samhällsutvecklingen anses omfatta också att arbetstagare i hushållet inte 
utsätts för psykisk ohälsa. Ett förslag, som har framförts med anledning av 
förhållandena inom personlig assistans, innebär att arbetsmiljölagen ska göras 
tillämplig på husligt arbete.572 

Diskrimineringslagstiftningen är avsedd att ge skydd mot direkt och indirekt 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning samt funktionshinder och sexuell läggning.573 Förbuden mot 
diskriminering gäller vid arbetsgivarbeslut om anställning, befordran, 
yrkespraktik, utbildning, lön, ledning och fördelning av arbetet samt 
uppsägning (17 § JämL, 10 § EDA, 5 § FUDA och 5 § SEDA).  

Diskrimineringslagstiftningen är i princip tillämplig i anställningar i hushåll, 
eftersom den är avsedd att gälla i alla arbetsgivar/arbetstagarförhållanden. Det 
kan emellertid diskuteras vilken betydelse den lagstiftningen skulle ha vid en 
rättslig prövning av en fråga om till exempel ett anställningsbeslut i hushåll. 
Dels har diskrimineringslagstiftningen allmänt ett snävt tillämpningsområde, 
dels har lagstiftaren valt att inte inskränka den fria uppsägningsrätten i arbete i 
hushåll, vilket betyder att lagstiftaren anser att arbetsgivaren bör ha en 
vidsträckt bestämmanderätt i sitt hushåll. Därför kan det ifrågasättas om 
diskrimineringslagstiftningen överhuvudtaget är avsedd att gälla vid 
anställningar i hushåll. Frågan om diskrimineringslagstiftningens tillämplighet 

                                                        
571 AFS 1993:17 om kränkande särbehandling. Inte heller gäller AFS 1990:18 om 
omvårdnadsarbete i enskilt hem, som för övrigt bara gäller arbete inom socialtjänst, annan 
därmed jämförbar hemtjänst samt hälso- och sjukvård. 
572 SOU 2006:44 s. 242 f.  
573 I förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare gäller jämställdhetslagen 
(1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av sexuell läggning. Ett betydligt vidare tillämpningsområde har lagen 
(2003:307) om förbud mot diskriminering. 
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vid anställningar i hushåll har emellertid inte behandlats i vare sig förarbeten 
eller rättspraxis. 

Ett annat skäl till att diskrimineringslagstiftningen har liten praktisk 
betydelse i arbete i arbetsgivarens hushåll är att den förutsätter en jämförelse 
med en annan arbetssökande eller arbetstagare hos arbetsgivaren. Ett visst 
utrymme finns visserligen för att göra en s.k. hypotetisk jämförelse,574 det vill 
säga att resonera utifrån hur arbetsgivaren skulle ha behandlat en arbetstagare i 
jämförelsegruppen575 i en likartad situation, men den möjligheten kan antas ha 
liten eller ingen betydelse i detta sammanhang, bland annat på grund av 
bevissvårigheter.  

Också trakasserier är förbjudna enligt diskrimineringslagstiftningen i den 
mån de har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
Jämställdhetslagen förbjuder idag både trakasserier på grund av kön och 
sexuella trakasserier.576 Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande 
i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och 
som har samband med kön (16 a § 2 st. JämL). Motsvarande regler om förbud 
mot trakasserier som har samband med de övriga diskrimineringsgrunderna 
finns i de andra antidiskrimineringslagarna. Med sexuella trakasserier avses ett 
uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller 
arbetstagares värdighet (16 a § 3 st. JämL). Det är emellertid att märka att 
trakasserier från arbetsgivarens sida bara är förbjudna, om de utförs i samband 
med de arbetsgivarbeslut, som räknas upp i var och en av 
diskrimineringslagarna (17 § JämL, 10 § EDA, 5 § FUDA och 5 § SEDA), 
d.v.s. i grova drag beslut om anställning, befordran, lön, arbetsledning och 
uppsägning.577 Jämställdhetslagen innehåller emellertid även en föreskrift om 
att arbetsgivaren inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att 

                                                        
574 Se 15 § jämställdhetslagen, 8 § lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 3 § lagen om förbud mot diskriminering på 
grund av funktionshinder och 3 § lagen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning. 
575 Begreppet är hämtat från Anna Christensen, Strukturella aspekter på diskriminerings-
lagstiftning och normativa förändringsprocesser i Ann Numhauser-Henning (red.) Perspektiv på 
likabehandling och diskriminering, 2000. 
576 Bestämmelserna infördes den 1 juli 2005 genom SFS 2005:476. Se även prop. 2004/05:147, s. 
52 ff.  
577 Prop. 2004/05:147, s. 57 f. LO, TCO och SACO liksom JämO menade under 
remissbehandlingen att trakasserier borde vara förbjudna även i andra än dessa fall. Regeringen 
menade emellertid att uppräkningen i 17 § var heltäckande. 
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hon avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden (22 § JämL). Stadgandet 
förbjuder även repressalier på grund av att arbetstagaren gjort en anmälan om 
diskriminering m.m. och motsvarande regler finns i de övriga 
diskrimineringslagarna. 

7.7 Avbrytande av anställningen 
Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete innehåller till skillnad från 
anställningsskyddslagen inte några bestämmelser som begränsar arbetsgivarens 
rätt att säga upp en arbetstagare.  

I förarbetena berördes helt kort möjligheten att införa en regel om att 
uppsägning från arbetsgivarens sida skulle vara sakligt grundad, men 
möjligheten avfärdades med tanke på att det skulle bli lätt att kringgå en sådan 
regel genom att arbetsgivaren kunde uppge arbetsbrist som skäl för 
uppsägningen.578 Men avsaknaden av ett krav på saklig grund innebär enligt 
förarbetena inte att en arbetstagare i husligt arbete kan sägas upp av vilken 
anledning som helst. Också i det husliga arbetet anses det nämligen gälla att en 
uppsägning inte får göras i strid med lag och goda seder.579 Något exempel på 
en uppsägning i strid med lag och goda seder på det husliga arbetets område 
nämns inte i förarbetena. Men i rättspraxis från andra arbetsområden från 1960-
talet (före anställningsskyddslagens tillkomst) finns ett par exempel, där en 
arbetstagare blivit uppsagd som en följd av en vägran att utföra olagliga 
handlingar eller inte besvara frågor vid en myndighetsinspektion och där 
uppsägningen inte godtagits av Arbetsdomstolen.580 Möjligen kan man här 
tänka sig några paralleller till husligt arbete och några exempel på 
arbetsuppgifter som strider mot lag och goda seder har redan behandlats i 
samband med diskussionen om arbetsskyldigheten i husligt arbete. En situation 
som dessutom kan vara aktuell i husligt arbete är att en arbetstagare avvisat 
sexuella närmanden från arbetsgivaren eller medlemmar av arbetsgivarens 

                                                        
578 Prop. 1974:88, s. 115. 
579 Prop. 1974:88, s. 116 och 236. 
580 I ett fall då arbetsgivaren krävt att arbetstagaren skulle bryta mot vägtrafikförordningen, 
ansågs arbetsgivaren ha begagnat den fria uppsägningsrätten i ett syfte som stred mot lag och 
goda seder (AD 1967 nr 22). En annan arbetstagare som hade blivit uppsagd efter att han 
besvarat frågor från yrkesinspektionen ansågs inte ha handlat illojalt mot bolaget och 
uppsägningen ansågs strida mot god sed (AD 1967 nr 26).  
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familj.581 En uppsägning som sker av den anledningen skulle förmodligen – om 
den prövades rättsligt och det fanns bevisning – anses strida mot lag och goda 
seder. Därmed skulle uppsägningen kunna ogiltigförklaras, om arbetstagaren så 
önskade, och också berättiga till skadestånd.582 En uppsägning som görs därför 
att arbetstagaren avvisat arbetsgivarens närmanden skulle också strida mot 22 § 
JämL. 

En anställningsskyddsfråga som kan ha stor praktisk betydelse i arbete i 
arbetsgivarens hushåll är arbetstagarens rätt att behålla sin anställning under en 
graviditet, vid äktenskap eller föräldraledighet etc.583 En uppsägning som kan 
visas ha skett på grund av en arbetstagares graviditet skulle förmodligen, om 
den prövades i domstol, anses vara könsdiskriminerande och därmed ge rätt till 
skadestånd.584 Däremot är det oklart vilket skydd mot en uppsägning på grund 
av äktenskap som en arbetstagare har som inte omfattas av 
anställningsskyddslagen,585 men det har ansetts att en uppsägning eller ett 
avskedande av det skälet strider mot god sed på arbetsmarknaden och därför 
kan ogiltigförklaras.586 En uppsägning på grund av föräldraledighet strider mot 
17 § föräldraledighetslagen, som innehåller att om en arbetstagare sägs upp 
eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt 
lagen, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren 
begär det. Det har även införts ett särskilt förbud mot missgynnande som har 
samband med föräldraledighet (16 § föräldraledighetslagen).587 En uppsägning 
som kan visas ske därför att arbetstagaren vägrar avstå från sin rätt till semester 
skulle troligen anses strida mot god sed och därmed kunna ogiltigförklaras. 
Särskilda bestämmelser om saken saknas emellertid. 
                                                        
581 I förarbetena till hembiträdeslagen, men däremot inte i förarbetena till lagen om arbetstid 
m.m. i husligt arbete, nämns sexuella närmanden från arbetsgivarens eller medlemmar av 
arbetsgivarens familjs sida som godtagbart skäl för egen uppsägning med omedelbar verkan. 
582 Se nedan om sanktioner, 7.8. 
583 Bridget Anderson, s. 151, menar att en fördel för arbetsgivaren med migrerande arbetskraft är 
dess flexibilitet. När ett barn till en husligt anställd från det egna landet blir sjukt, lämnar hon 
familjen för att ta hand om barnet. Det gäller inte de migrerande anställda som kanske har sitt 
hem och sin familj hundratals mil bort. 
584 25 § JämL. En diskriminerande uppsägning kan enligt 24 § 2 st. JämL också ogiltigförklaras 
på arbetstagarens begäran. 
585 För en arbetstagare som omfattas av anställningsskyddslagen skulle en uppsägning av det 
skälet anses strida mot kravet på saklig grund. 
586 I förarbetena till övergångsbestämmelserna till föräldraledighetslagen, prop. 1975/76:133, s. 
64. 
587 SFS 2006:442. Samtidigt upphörde de tidigare reglerna om kvalifikationstid för rätt till 
ledighet att gälla. 
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Någon företrädesrätt till ny anställning efter en uppsägning på grund av 
arbetsbrist finns inte i arbete i arbetsgivarens hushåll.588  

Man kan fråga sig vilka krav på anställningsskyddet i husligt arbete som 
ställs genom Sveriges internationella åtaganden. Sverige ratificerade år 1983 
ILO-konventionen nr 158 om uppsägning av anställningsavtal på 
arbetsgivarens initiativ. Konventionen tillät att medlemsstaterna gjorde 
undantag från sin lagstiftning om uppsägningsskydd, på villkor att 
medlemsstaten rapporterade till organisationen om vilka undantag som hade 
gjorts och varför. Anställda i arbetsgivarens hushåll var en av de kategorier i 
svensk lagstiftning, vilkas uppsägningsskydd inte motsvarade konventionens 
krav. I den svenska regeringens rapport till ILO för åren 1989–1993 framhöll 
regeringen bland annat att de husligt anställda utgjorde en mycket liten kategori 
i Sverige. Den officiella statistiken redovisade inte mer än några hundra 
personer (av en arbetskraft på 4,5 miljoner) i denna typ av anställning. Det 
framhölls också att bara två rättsfall i Arbetsdomstolen gällde tillämpningen av 
lagen om husligt arbete och att ett av dessa (AD 1991 nr 71) rörde 
uppsägning.589 

7.7.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstiden enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete är liksom 
enligt anställningsskyddslagen alltid minst en månad. Denna uppsägningstid 
gäller ömsesidigt. Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida är 
uppsägningstiden längre ju längre tid arbetstagaren har varit anställd. En 
arbetstagare som varit anställd minst fem år har rätt till en uppsägningstid om 
två månader och en arbetstagare som varit anställd minst tio år har tre 
månaders uppsägningstid (12 § 2 st.). Uppsägningstiderna är därmed samtidigt 
kortare än enligt anställningsskyddslagen. Detta har motiverats med att det är 
svårt för arbetsgivarna att planera ekonomi och hjälpbehov för så långa 
uppsägningstider som i anställningsskyddslagen.590 Bestämmelserna om 
uppsägningstid är tvingande med hänsyn till att det inte finns några fackliga 
organisationer på det husliga arbetets område och behovet av skydd därför 
anses mera uttalat där än annars.591 En överenskommelse, som innebär att 
                                                        
588 Prop. 1974:88, s. 189. 
589 Den senaste rapporteringen av liknande slag gällde åren 1993-99. Undantagen är oförändrade. 
590 Prop. 1974:88, s. 190. Inte heller i anställningsskyddslagens är uppsägningstiden numera 
relaterad till arbetstagarens ålder. 
591 A. prop., s. 190 och 237. 
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arbetstagaren är skyldig att iaktta längre uppsägningstid eller som medger rätt 
för arbetsgivaren att iaktta kortare uppsägningstid än lagens, är därför inte 
bindande för arbetstagaren.592 

En rad bestämmelser om bland annat arbetstagarens rättigheter under 
uppsägningstiden har formulerats så att de ska överensstämma med regler i 
anställningsskyddslagen. Dessa bestämmelser finns i 12 och 12 a §§. En 
arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en 
annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också anställningstiden i 
den förra, om arbetet kan anses utfört i ett och samma hushåll. Om det sker 
flera sådana byten av anställning, får arbetstagaren räkna samman 
anställningstiderna hos alla arbetsgivarna. När överlåtelsedirektivet 
(77/187/EEG, nu 2001/23/EEG) infördes i svensk rätt,593 undantogs anställda i 
arbetsgivarens hushåll liksom andra kategorier som undantagits från 
anställningsskyddslagen.594  

En praktiskt sett betydelsefull bestämmelse är den att en arbetstagare, som 
har blivit uppsagd, har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner 
under uppsägningstiden. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några 
arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 a § 1 st.).  

Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till 
förfogande under uppsägningstiden eller en del av den, får arbetsgivaren 
avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i en annan 
anställning eller som arbetstagaren uppenbarligen kunde ha förvärvat i en 
annan godtagbar anställning. Också aktivitetsstöd som utgår efter beslut av en 
arbetsmarknadsmyndighet får avräknas under vissa omständigheter (12 a § 3 
st.). Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare rätt till skälig ledighet 
från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka 
arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete (12 a § 4 st.). Dessa 

                                                        
592 A. prop., s. 190. 
593 Implementeringen medförde att en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en 
verksamhet inte längre i sig skulle utgöra saklig grund för uppsägning av arbetstagarna. De 
anställningsavtal och de anställningsförhållanden som fanns vid tidpunkten för övergången skulle 
automatiskt gå över till den nye arbetsgivaren. Ändringarna infördes i 6 b § LAS (SFS 
1994:1685). 
594 Prop. 1994/95:102, s. 41. Den begränsning som kunde ligga i detta ansågs förenlig med 
direktivets artikel 4, andra stycket. Denna regel tillät undantag från uppsägningsförbudet för 
vissa särskilda kategorier av arbetstagare, om sådana undantag redan fanns i den nationella 
rätten.  
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bestämmelser har i stort sett motsvarigheter i 12–14 §§ 
anställningsskyddslagen.  

Någon motsvarighet till förbudet i 14 § 1 st. LAS mot att förflytta 
arbetstagaren till annan ort under uppsägningstiden finns inte för husligt arbete. 
Det ansågs inte finnas anledning att belasta regelsystemet med bestämmelser av 
sådant slag och det ansågs att en arbetsgivare borde kunna använda sig av 
arbetstagarens arbete också vid en flyttning under uppsägningstiden.595  

En för husligt arbete speciell regel finns i 13 §, som innehåller att en 
arbetstagare får använda en bostad, som ingår i löneförmånerna, så länge 
anställningen består, även om hon på grund av sjukdom eller olycksfall blivit 
ur stånd att utföra sina sysslor. 

7.7.2 Avbrytande av avtalet med omedelbar verkan 
Lagen innehåller också regler om arbetsgivarens rätt att avskeda en 
arbetstagare och arbetstagarens rätt att frånträda anställningsavtalet med 
omedelbar verkan. Såväl en tillsvidareanställning som en tidsbegränsad 
anställning kan under vissa omständigheter avbrytas på detta sätt av endera 
parten.  

Om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, kan 
arbetsgivaren avskeda arbetstagaren omedelbart (12 b § 2 st.). Några exempel 
på sådana förseelser skulle kunna vara stöld eller misshandel eller vanvård av 
ett barn eller annat missbruk av arbetsgivarens förtroende. Rättspraxis saknas i 
stort sett på det husliga arbetets område, men mycket talar för att en 
arbetstagare där ska kunna avskedas på ungefär samma grunder som på andra 
områden. Troligen anses en arbetsgivare ha rätt att ställa höga krav på 
pålitlighet på arbetstagaren. I AD 1991 nr 71 ansågs det inte vara tillräcklig 
grund för hävande av avtalet att arbetstagaren genom arbetsgivarens egen 
arbetsgivare skaffat sig ett arbete vid sidan om barnpassningen.  

En arbetstagare får på motsvarande vis frånträda sin anställning omedelbart, 
om arbetsgivaren eller en medlem av dennes hushåll väsentligt har åsidosatt 
sina åligganden mot arbetstagaren (12 b § 1 st.). Rätten att frånträda en 
anställning i sådana fall anses vara en allmän princip på arbetsrättens område, 
som gäller också utan stöd av lag. Men genom att ta in en uttrycklig lagregel 
om saken har man utvidgat arbetsgivarens ansvar till sådant som medlemmar 

                                                        
595 A. prop., s. 191. 
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av arbetsgivarens familj företar sig.596 Arbetstagaren har alltså på detta sätt 
getts en uttrycklig rätt att häva avtalet på grund av handlingar från 
familjemedlemmarnas sida och kan i sådana fall också ha rätt till skadestånd. 
Exempel på brott mot anställningsavtalet som arbetsgivaren kan göra sig 
skyldig till är givetvis att inte betala lön och andra exempel kan vara 
misshandel, kränkningar eller sexuella trakasserier och övergrepp. 

Det har emellertid gjorts en kraftig inskränkning i rätten att avbryta 
anställningen. För både arbetsgivaren och arbetstagaren gäller att de inte får 
åberopa enbart omständigheter som varit kända mer än en vecka före 
frånträdandet eller avskedandet (12 b § 3 st.). Regeln har förts över från 
hembiträdeslagen, där den sades ha som syfte att förebygga ett otillbörligt 
utnyttjande av uppsägningsreglerna.597 Regeln fördes över till lagen om 
arbetstid m.m. i husligt arbete utan annan kommentar än att den “syn[t]es 
lämplig“.598 Vid anpassningen av lagen till anställningsskyddslagen år 1974 
ansåg man att regeln borde behållas med hänsyn till de särskilda förhållanden 
som rådde på det husliga arbetets område.599 Motsvarande tidsfrist i 
anställningsskyddslagen är två månader.600 Men en viktig skillnad är att det i 
anställningsskyddslagen bara är arbetsgivarens rätt att åberopa en inträffad 
händelse som begränsas. I lagen om husligt arbete begränsas båda parters rätt 
att åberopa en handling som grund för att avbryta anställningen till en vecka 
efter det att händelsen inträffat. Rätten att häva ett avtal är därmed kraftigt 
begränsad för en arbetstagare i husligt arbete jämfört med samma rätt för andra 
arbetstagare. 

7.8 Sanktioner 
Ogiltighet förekommer inte som sanktion i lagen om arbetstid m.m. i husligt 
arbete. Ett undantag gäller om uppsägningen gjorts i strid med lag och goda 
seder, eftersom en sådan uppsägning allmänt anses kunna ogiltigförklaras.601 

                                                        
596 Prop. 1970:150, s. 57. 
597 När en vecka förflutit utan att vederbörande begagnat sin rätt att säga upp avtalet, ansågs den 
inträffade händelsen inte ha tillmätts så stor betydelse att avtalsförhållandet behövde upplösas. 
Det ansågs betyda att den förfördelade avstått från rätten att säga upp avtalet (prop. 1974:88, s. 
192 med hänvisning till prop. 1944: 217). 
598 Prop. 1970:150, s. 57. 
599 I prop. 1974:88, s. 192. 
600 7 § 4 st. anställningsskyddslagen. Fram till år 1994 var fristen en månad. 
601 Prop. 1974:88, s. 116. 
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Ett avskedande i övriga fall från arbetsgivarens sida som visat sig obefogat kan 
därför inte ogiltigförklaras, om arbetstagaren skulle önska det. I stället är det 
skadestånd som står till buds (se nedan).  
 
7.8.1 Skadestånd 
Skadestånd kan komma i fråga både vid överträdelse av lagens föreskrifter och 
vid brott mot anställningsavtalet (20 § 1 och 2 st.). Skadestånd kan gälla både 
ekonomisk och ideell skada och kan jämkas eller helt utebli (20 § 3 och 4 st.), 
liksom enligt annan arbetsrättslig lagstiftning.602  

Skadeståndsreglerna i lagen om husligt arbete m.m. skiljer sig från 
skadeståndsreglerna i anställningsskyddslagen. Enligt reglerna i 
anställningsskyddslagen kan en arbetsgivare bli skadeståndsskyldig om han 
åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen, medan arbetstagaren kan bli 
skadeståndsskyldig bara om han underlåter att iaktta uppsägningstiden (38 § 
LAS). Enligt lagen om husligt arbete däremot blir både arbetsgivaren och 
arbetstagaren skadeståndsskyldiga, om de åsidosätter sina skyldigheter enligt 
lagen eller enligt anställningsavtalet. Skillnaden har emellertid ansetts vara mer 
formell än saklig, eftersom skadestånd på grund av brott mot 
anställningsavtalet kan åläggas var och en av parterna utan stöd av lag enligt 
allmänna grundsatser om skadestånd i avtalsförhållanden.603 Ett exempel skulle 
kunna vara om arbetstagaren avbryter en tidsbegränsad anställning i förtid. 

I detta sammanhang kan nämnas att man i förarbetena ansåg att lagens 
skadeståndsansvar saknade nämnvärd praktisk betydelse. En situation, då man 
emellertid ansåg att skadeståndsansvaret kunde aktualiseras ganska ofta, var 
när arbetstagaren lämnade anställningen utan att iaktta föreskriven 
uppsägningstid.604 

Rätten till skadestånd för en förseelse mot reglerna i lagen preskriberas efter 
sex månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs (21 §). 
Detta kan jämföras med att den part, som vill kräva skadestånd enligt 
anställningsskyddslagen, ska underrätta motparten om detta inom fyra månader 
från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller från den dag 
då anställningen upphörde605 och därefter har ytterligare fyra månader på sig 
                                                        
602 SOU 1968:67, s. 89 f. 
603 Prop. 1974:88, s. 238. 
604 Prop. 1970:150, s. 63. 
605 Det senare gäller om arbetstagaren inte fått besked om skadeståndstalan i beskedet om 
uppsägning eller avsked. 
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för att väcka talan (41 § LAS). Den motivering som har angetts till 
bestämmelsen om sex månaders preskription för husligt arbete är att alla 
fordringsanspråk i ett arbetsavtal bör regleras så snart som möjligt, inte minst 
på det husliga området. Till följd av det personliga förhållande mellan 
arbetsgivaren och hembiträdet som skapats av hushållsgemenskapen, ansågs 
det inte sällan förekomma att en part eftergav sin rätt, uttryckligen eller tyst. 
Om det sedan skulle inträffa en brytning som rubbade det personliga 
förhållandet, kunde det vara frestande för den skadelidande att på nytt dra upp 
den tidigare tvisten och då på nytt framställa anspråk på skadestånd.606  

7.8.2 Tillsyn och påföljder vid brott mot bestämmelserna om arbetstid 
och arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetstids- och 
arbetsmiljöbestämmelserna i husligt arbete (15 § 1 p.), men undersökningar på 
arbetsställen får göras endast på begäran av part eller om det annars finns 
särskild anledning (15 § 3 p.). Det har ansetts att tillsynsverksamheten bör 
inriktas på att ge råd och anvisningar åt arbetsgivare och arbetstagare och att 
tillsyn i annan form bör bli aktuell bara när det finns anledning att anta att 
lagreglerna överträds. Möjligheten till inspektion har inte ansetts böra tillgripas 
annat än i mera speciella fall.607 Inte heller är inspektion obligatorisk, om en 
part eller annan begär det, utan det är tillsynsorganets sak att avgöra om en 
sådan åtgärd är behövlig.608 Någon förändring i reglerna om inspektion av 
arbetsmiljön har inte föreslagits i samband med ett förslag som lagts om att 
arbetsmiljölagen skulle göras tillämplig på arbete i hushåll.609 

Reglerna om straff är olika i den allmänna arbetstidslagen och lagen om 
arbetstid i husligt arbete. Arbetstidslagen innehåller en bestämmelse om att en 
arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anlitat en arbetstagare i 
strid med bestämmelserna om ordinarie arbetstid, jourtid eller övertid eller om 
arbetstidens förläggning, döms till böter (24 § ATL). Om en arbetsgivare som 
har någon anställd i sitt hushåll underlåter att rätta sig efter lagens 
arbetstidsbestämmelser är detta däremot inte i och för sig straffbelagt. En 
arbetsgivare som inte för de föreskrivna anteckningarna om övertid eller som 
                                                        
606 SOU 1968:67, s. 90, prop. 1970:150, s. 64. 
607 Prop. 1970:150, s. 42 och 61. 
608 A. prop., s. 61. Någon inspektion från arbetsmiljöinspektionens sida har inte genomförts i 
husligt arbete förutom i fråga om personlig assistans.  
609 SOU 2006:44. 
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tar ut för mycket övertid, kan alltså inte straffas direkt av det skälet utan först 
efter att ha fått ett föreläggande om rättelse, som hon eller han inte följt.610  

Om arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter i fråga om arbetstids- och 
arbetsmiljöbestämmelserna, kan Arbetsmiljöverket alltså skriftligen förelägga 
arbetsgivaren att vidta rättelse (17 §)611 och en arbetsgivare som inte 
efterkommer ett föreläggande om rättelse, kan dömas till böter (19 §).612 I 23 § 
ATL finns en motsvarande bestämmelse för den övriga arbetsmarknaden som 
innebär att en arbetsgivare kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
Sanktionerna är alltså strängare i den allmänna arbetstidslagen än i lagen om 
arbete i arbetsgivarens hushåll. När det gällde det husliga arbetet ansågs det 
inte finnas någon anledning att föreslå fängelsestraff.613 En ytterligare skillnad 
är att det finns bestämmelser om övertidsavgift i 26-27 §§ ATL, men däremot 
inte i lagstiftningen för husligt arbete. 

När arbetsmiljölagen gjordes tillämplig på minderåriga arbetstagare i husligt 
arbete, medförde det bland annat att undersökning på arbetsstället fick ske i 
enlighet med reglerna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Enligt 
15 § 3 st. arbetsmiljöförordningen ska inspektionsbesök i fråga om arbete som 
utförs i hemmet ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare 
som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning. Reglerna om 
inspektion är därmed lika restriktiva när det gäller minderåriga som när det 
gäller vuxna som arbetar i arbetsgivarens hushåll. En konsekvens av att 
arbetsmiljölagen har gjorts tillämplig på minderåriga är emellertid att det inte 
krävs att arbetsgivaren har brutit mot något föreläggande för att påföljd ska 
kunna utdömas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en minderårig 
i strid mot arbetstidsreglerna i 5 kap. AML eller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, kan därför dömas till böter (8 kap. 2 § 1 st. 1 p. AML).  

7.9 Tvister om tillämpningen av lag och avtal  
En arbetsgivare eller en arbetstagare, som ingått avtal om arbete i 
arbetsgivarens hushåll och anser att den andra parten brutit mot lagen eller 
anställningsavtalet, kan själv väcka talan i domstol. Tvisten ska då instämmas 
till tingsrätten enligt 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (1974:371) om rättegången i 

                                                        
610 A. prop., s. 63. 
611 Sådana beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (18 §). 
612 Arbetsgivaren kan då även åläggas att betala skadestånd (prop. 1970:150, s. 63). 
613 SOU 1968:67, s. 89. 
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arbetstvister, LRA.614 Tingsrättens dom kan överklagas till Arbetsdomstolen (2 
kap. 3 § LRA).  

Rätt till rättshjälp kan finnas, om vissa förutsättningar är uppfyllda, till 
exempel att personen har en viss högsta inkomst och inte har någon 
rättsskyddsförsäkring (6–9 §§ rättshjälpslagen 1996:1619).  

Frågan kan säkert lätt uppstå om vem som ska anses vara arbetsgivare. 
Arbetsgivare är den som har ingått avtalet med arbetstagaren.615 I fråga om äkta 
makar gäller liksom för andra personer att makarna rättshandlar var för sig. Om 
den ena maken har anlitat en person, är bara den maken bunden av avtalet. Om 
makarna har kommit överens om att den ena maken ska anställa en person för 
att utföra hushållsarbete för bådas räkning, blir båda bundna av avtalet och 
båda kan till exempel bli skyldiga att betala lön för arbetet.  

7.10 Sammanfattning av skillnaderna  
Regleringen av arbete i arbetsgivarens hushåll skiljer sig från lagregleringen för 
andra områden av arbetsmarknaden i de flesta väsentliga avseenden. I 1970-
talets förarbeten till den särskilda lagstiftningen om husligt arbete betonades 
vikten av klarhet i anställningsavtalet och en bestämmelse infördes om att 
anställningsavtalet i husligt arbete skulle upprättas skriftligen på arbetstagarens 
eller arbetsgivarens begäran. Något motsvarande stadgande fanns då inte i 
anställningsskyddslagen. Förhållandena ändrades genom implementeringen i 
anställningsskyddslagen av EG-regleringen om rätten till skriftlig information 
om anställningsvillkoren. I och med att dessa regler infördes i LAS, kom de 
inte att omfatta anställda i hushåll. I husligt arbete krävs därmed fortfarande att 
arbetstagaren eller arbetsgivaren begär ett skriftligt avtal för att ett sådant ska 
behöva komma till stånd. 

I husligt arbete tillåts arbetstiden variera från vecka till vecka, så länge den 
inte överstiger 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period av fyra 
veckor (=160 timmar under fyra veckor). Men när arbetstagaren har tillsyn över 
små barn eller någon annan hushållsmedlem som inte kan ta vård om sig själv 

                                                        
614 Till Arbetsdomstolen får tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i 
arbetstvister bara instämmas av organisationer på bägge sidor och av arbetsgivare som på egen 
hand ingått kollektivavtal med en facklig organisation. Dessutom krävs att tvisten gäller 
kollektivavtal eller MBL eller att kollektivavtal gäller mellan parterna. 
615 Arbetsgivare är den som är arbetstagarens motpart i anställningsavtalet. För en utförlig 
diskussion av arbetsgivarbegreppet, se Olof Bergqvist, Lars Lunning & Gudmund Toijer, 
Medbestämmandelagen, 2 uppl. 1997, s. 48 ff. 



 

 147 

(ett vanligt fall i husligt arbete), får den ordinarie arbetstiden förlängas och bli 
längre än enligt den allmänna arbetstidslagen och uppgå till i genomsnitt 52 
timmar per vecka för en fyraveckorsperiod. Enligt huvudregeln i den allmänna 
arbetstidslagen gäller 40 timmars arbetsvecka. (Reglerna i arbetstidslagen kan 
emellertid, till skillnad från i husligt arbete, inom vissa gränser ersättas med 
andra regler i kollektivavtal). 

Vid beräkning av övertid enligt bestämmelserna för husligt arbete avkortas 
inte den ordinarie arbetstiden därför att en helgdag infaller under perioden. 
Vidare är den tillåtna övertiden i husligt arbete längre än den allmänna 
övertiden enligt ATL. I husligt arbete saknas också rätt till rast. 

Enligt den allmänna arbetstidslagen får den sammanlagda arbetstiden 
(ordinarie arbetstid och övertid) uppgå till högst 48 timmar per vecka i 
genomsnitt under fyra månader. Detta innebär att den ordinarie arbetstiden i 
husligt arbete för den som har vård om någon, som inte kan ta hand om sig 
själv, är längre än den sammanlagda arbetstiden enligt den allmänna 
arbetstidslagen. Skillnaden mellan regleringen av arbetstiden i husligt arbete 
och regleringen i den allmänna arbetstidslagen har förstärkts genom 
implementeringen av rådets direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning, 
vilket undantar arbete i arbetsgivarens hushåll. Implementeringen av direktivet 
har också inneburit att det i den allmänna arbetstidslagen, men inte i 
lagstiftningen om husligt arbete, införts bestämmelser om att varje arbetstagare 
ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 
tjugofyra timmar.  

Rätten till ledighet – semester och föräldraledighet m.m. – är densamma i 
husligt arbete som på andra områden. Lagen om arbetstid mm. i husligt arbete 
nämner emellertid ingenting om sådan ledighet. Det kan vara problematiskt att 
ingen hänvisning görs till semesterlagen och övriga ledighetslagar, eftersom 
lagen om husligt arbete lätt kan ge intryck av att reglera förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i husligt arbete på ett uttömmande sätt.616 

En arbetstagare i husligt arbete kan sägas upp utan att något skäl behöver 
anges, medan det på den övriga arbetsmarknaden krävs saklig grund för en 
uppsägning. I konsekvens med detta finns det i husligt arbete inte heller någon 

                                                        
616 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 174, har resonerat om betydelsen av tydlighet i lagstiftningen om 
husligt arbete. De menar att eftersom domstolstvister och intervenering av andra offentliga organ 
inte spelar någon roll på det husliga arbetets område, måste lagen för att kunna bli effektiv kunna 
läsas och förstås av vanliga husmödrar och hembiträden.  
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rätt till återanställning. Uppsägningstiderna är kortare än i 
anställningsskyddslagen, men reglerna är tvingande till skillnad från 
motsvarande bestämmelser i anställningsskyddslagen. 

Liksom enligt anställningsskyddslagen finns en möjlighet för endera parten 
att avbryta anställningen omedelbart, om den andra parten grovt åsidosatt sina 
skyldigheter enligt avtalet. I arbete i arbetsgivarens hushåll måste emellertid 
båda parter agera inom en vecka från det att händelsen inträffat för att inte 
brottet mot anställningsavtalet ska preskriberas. I anställningsskyddslagen finns 
en sådan begränsning bara för arbetsgivaren och betänketiden är där i stället två 
månader. Ett ogrundat avskedande från en anställning i husligt arbete anses 
bara kunna ogiltigförklaras om avbrytandet av anställningen är sådant att det 
kan anses strida mot lag och god sed.  

Också reglerna om inspektion av arbetstider och arbetsmiljö skiljer sig från 
den övriga arbetsmarknaden. Inspektion får genomföras bara på begäran av en 
part eller om det finns särskild anledning och detta gäller även om 
arbetstagaren är minderårig. En arbetsgivare kan vidare inte straffas för en 
förseelse i sig (utom när det gäller minderåriga), utan först om hon eller han 
inte har följt ett föreläggande om rättelse.617 Bestämmelserna för husligt arbete 
skiljer sig på så sätt från reglerna i den allmänna arbetstidslagen. Påföljden för 
en arbetsgivare som brutit mot reglerna om arbetstid kan bara bli böter, medan 
den enligt arbetstidslagen också kan bli fängelse. Slutligen är preskriptionstiden 
för en skadeståndstalan något kortare i husligt arbete än annars. 

Störst är kanske skillnaderna i fråga om rätt att väcka talan, tillsyn och 
sanktioner. Trots att lagstiftaren måste ha varit medveten om att frågor om 
arbete i arbetsgivarens hushåll i stort sett aldrig når myndigheter eller 
domstolar, är reglerna här särskilt restriktiva. Lagens avsaknad av 
tillsynsmöjligheter och sanktioner kan sägas avspegla de grundläggande värden 
den representerar. Behovet av hemhjälp och framför allt barnpassning har styrt 
lagens utformning och arbetsgivarens intresse av integritet har överordnats 
arbetstagarens intresse av skydd. 

                                                        
617 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 182 f., var kritiska mot liknande regler i den norska 
hembiträdeslagen. De menade att det knappast kunde förekomma att en hemhjälp protesterade 
flera gånger och därefter anmälde förhållandet. Utan ett offentligt kontrollorgan som tog upp 
saker på egen hand, blev lagen illusorisk. I hembiträdeslagen hade emellertid alla 
sanktionsbestämmelserna det gemensamt att den kränkta parten själv måste ta initiativ till att 
verkställa sanktionen. 
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7.11 Några konsekvenser av att fackliga organisationer 
saknas 

De största skillnaderna mellan den rättsliga ställningen för arbetstagare i husligt 
arbete och arbetstagare i annat arbete på arbetsmarknaden framgår inte förrän 
lagstiftningen sätts in i sitt sociala sammanhang. En avgörande skillnad är då 
att det så gott som helt saknas fackliga organisationer för anställningar i 
arbetsgivarens hushåll. De fackliga organisationerna är annars ofta de som står 
för kunskapen om de arbetsrättsliga reglerna och har en organisation för att 
tillvarata medlemmarnas rättigheter. Den svenska arbetsrätten ger de fackliga 
organisationerna och kollektivavtalet en framskjuten ställning och den bygger 
på förutsättningen att organisationerna är starka och tillvaratar arbetstagarnas 
intressen i förhållande till arbetsgivaren. Så till exempel är utgångspunkten att 
lönefrågor regleras i kollektivavtal och därför saknas det i Sverige regler i lag 
om minimilön. Lönen i en bransch som husligt arbete, där det saknas fackliga 
organisationer och kollektivavtal, blir därmed helt beroende av 
marknadskrafterna och maktförhållandet mellan parterna. Detsamma gäller 
andra frågor som lagstiftaren har överlämnat till överenskommelser mellan 
parterna. Förhandlingssituationer kan till exempel uppstå om ifall avtalet ska 
upprättas skriftligen eller inte, om arbete ska utföras på övertid och om vilka 
arbetsuppgifter arbetstagaren är skyldig att utföra. Det finns då varken fackliga 
organisationer, regler eller myndigheter för parterna att stödja sig på. 
Styrkeförhållandet dem emellan blir helt avgörande för avtalets innehåll. 

Frånvaron av fackliga organisationer betyder också att det inte finns någon 
rätt till arbetstagarinflytande över arbetsförhållandena i husligt arbete, eftersom 
svensk rätt ger all sådan rätt till organisationerna. Vidare har arbetsgivaren i 
kraft av sin arbetsledningsrätt tolkningsföreträde vid tvister om hur lagar och 
anställningsavtal ska tolkas. De inskränkningar som finns i MBL av 
arbetsgivarens tolkningsföreträde, när det gäller till exempel lön och 
arbetsskyldighet, gäller bara i fall då parterna ingått kollektivavtal. Inte heller 
finns det när det gäller arbete i arbetsgivarens hushåll någon rätt att vidta 
stridsåtgärder, eftersom de fackliga organisationerna har ensamrätt till 
stridsåtgärder. 
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8 Arbetsrätten i företag för 
hushållstjänster 
Arbete i privata hushåll kan inte bara utföras i en anställning direkt i hushållet 
eller som ett uppdrag utan också inom en anställning i ett företag för 
hushållstjänster, ett så kallat hemserviceföretag. Reglerna om anställnings- och 
arbetsförhållanden vid anställning i hemserviceföretag skiljer sig ganska 
avsevärt från de regler som gäller då någon är anställd direkt i arbetsgivarens 
hushåll. Stora likheter råder i stället med arbetsmarknaden i övrigt, men vissa 
speciella regler gäller för arbete som utförs i privata hushåll också när 
arbetsgivaren är ett företag. 

I detta kapitel undersöks hur den arbetsrättsliga regleringen av arbete i 
företag för hushållstjänster skiljer sig från regleringen av arbete i företag i 
andra branscher. Också vissa faktiska förhållanden i branschen beskrivs 
kortfattat för att ge ett sammanhang åt redogörelsen för rättsreglerna. Eftersom 
det inte går att ge anonymitet åt personer och företag i denna bransch, har jag 
strävat efter att främst redogöra för vissa faktiska förhållanden. 

8.1 Allmänt om företag för hushållstjänster 
I Sverige finns idag ett flertal hemservice- eller städföretag som utför 
hushållstjänster.618 Ett tjugotal företag som är specialiserade på tjänster i 
hemmet och har sammanlagt cirka 400 anställda, är medlemmar i Almega.619 
Några av dem har filialer på flera platser i landet. Vissa stora företag som 
vanligen arbetar ”business till business” har hemservice som en mindre del av 
sin verksamhet. Även utländska företag för hushållstjänster förekommer på den 
svenska marknaden. Vissa av dem erbjuder i egenskap av bemanningsföretag 
sina tjänster bara till andra företag. Andra kan även hyra ut personal till 
privatpersoner.620 
                                                        
618 Några sådana företag är Hemfrid, Home Service, Samhall, ISS, Hemtrivsel och Homemaid 
Hemservice. 
619 På städområdet företräder Almega ungefär 80 procent av företagen och antagligen gäller 
något liknande i fråga om hemservice (intervju med Inger Jonasdotter, Almega, den 3 maj 2006).  
620 Enligt hemsidan www.hyrlett.nu (september 2005) kunde personal hyras ut även till 
privatpersoner, men i sådana fall tillkom moms med 18 procent på alla priser. Ett företag med 
hemsidan www.RentHosDig.se hyrde samma månad ut personal direkt till privatpersoner. Se 
även Pernilla Andersson & Eskil Wadensjö, Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU rapport 
2004:15, s. 7, som menar att arbetare från Östeuropa kan komma till Sverige via 
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Hushållstjänster/hemservice utförs i en rad olika former och av olika 
aktörer. Privata företag utför arbetet helt i egen regi eller i samarbete med 
kommuner, landsting eller arbetsförmedlingar.621 Verksamheten i 
hemserviceföretagen står på tre ben: 

1/ Företag erbjuder tjänster från hemserviceföretagen till sina anställda som 
löneförmån.  

2/ Privatpersoner är kunder direkt hos hemserviceföretagen.  
3/ Hemserviceföretagen får kunder via kommunen genom upphandling eller 

kundval. Kommunen utgår från en behovsprövning.622 
Tidigare utfördes cirka 70 procent av arbetet för företag, men antalet 

barnfamiljer som är kunder har ökat och företagsandelen är nu bara cirka 55 
procent. För närvarande är de som har hushållstjänster som löneförmån framför 
allt anställda hos banker, som erbjuder hushållstjänster till alla anställda med 
barn under åtta år. Det förekommer också att företag ger förmåner till en 
ledningsgrupp eller till kvinnliga chefer.623 Bland privatpersonerna finns främst 
unga barnfamiljer och äldre personer som vill bo kvar i sina lägenheter och 
som har råd med hemservice.624  

8.2 Något om de anställda och anställningarna 
Det största hushållstjänsteföretaget i Sverige har totalt cirka 350 anställda i 
olika filialer i storstäderna. Av dessa är drygt 90 procent kvinnor och cirka 50 
procent utrikes födda, som mestadels kommer från Ryssland, Estland, Polen 
och Finland.625 I ett annat företag på området skiljer sig sammansättningen av 
personalen åt mellan Stockholm och övriga landet. I Stockholmsområdet är 

                                                                                                                                       
bemanningsföretag och arbeta till betydligt lägre löner än vad direktanställd personal gör. De 
menar också att uppkomsten av företag som erbjuder arbetskraft till en betydligt lägre kostnad än 
den etablerade delen av branschen är en aspekt som bör beaktas vid studier av 
bemanningsbranschen i Sverige. 
621 I Kungälv har kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Medborgarskolan 
bedrivit förmedling av hushållstjänster. Landstinget i Västernorrland har tecknat avtal med ett 
antal hushållstjänsteföretag i länet för att i sin tur erbjuda tjänster till anställda mot betalning eller 
som anställningsförmån. En annan form har varit att fastighetsbolag erbjuder hushållstjänster till 
reducerad kostnad till sina boende. Detta har gällt på till exempel HSB i Malmö (Ellinor Platzer, 
En icke-lag i sökljuset, 2004, s. 55). 
622 Inger Jonasdotter, Almega. 
623 Uppgifter från Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid, Stockholm, intervju den 5 
maj 2006. 
624 Uppgifter från Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige AB, den 14 augusti 2006. 
625 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
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andelen anställda som är födda utomlands mycket hög och kan uppgå till över 
80 procent. Av dem som är födda utomlands kommer de flesta från Polen och 
många från Ryssland, Finland, Afrika och Latinamerika. Det finns anställda 
som inte är helt svensktalande, men det brukar inte orsaka några problem, 
eftersom kunderna är inställda på att de kanske måste prata engelska. De som 
arbetar utanför Stockholmsområdet är däremot huvudsakligen födda i Sverige. 
Alla åldrar är representerade men främst åldrarna 20 till 40 år.626 Det finns en 
ambition att få in äldre personer i verksamheten, eftersom de anses veta bättre 
än de yngre hur ett hem ska skötas och kunderna kan ha lättare att släppa in 
äldre i sitt eget hem.627 Drygt 90 procent av de anställda är kvinnor, men 
andelen män ökar i och med att vissa arbetsområden som trädgårdsarbete och 
kontorsstädning kommer till.628  

Det är lätt att rekrytera personal och personalomsättningen är mycket låg 
jämfört med till exempel städområdet.629 Vid anställningar krävs utdrag ur 
belastningsregistret. De som anställs får utfästa sig att iaktta tystnadsplikt i 
fråga om kunderna och deras förhållanden. Provanställning tillämpas och 
provanställningarna brukar oftast gå över i tillsvidareanställning. De flesta är 
tillsvidareanställda, men några personer går på timlön enligt egna önskemål. 630  

Det första besöket hos en kund görs av en områdeschef, som går igenom 
hemmet och behoven. Områdeschefen upprättar ett kundkort, där det framgår 
vad som ska göras. Vill kunden senare ändra något ska all sådan 
kommunikation föras med områdeschefen.631 De vanligaste arbetsuppgifterna 
är städning och strykning, men det förekommer också trädgårdsarbete, 
kontorsstädning, flyttstädning, barnpassning, snöskottning och 
conciergetjänster,632 d.v.s. att sätta upp hyllor, och utföra hantverksjobb av 
olika slag. Ibland vill kunderna ha hjälp med att sköta dyrbar inredning som 
kräver särskilda kunskaper, till exempel bubbelbadkar, plasmaskärmar eller 
aluminiumkylskåp. Bland arbetsuppgifterna kan också ingå att gå ut med 
hundar och ta hand om husdjur och hästar. 633  

                                                        
626 Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid. 
627 Inger Jonasdotter, Almega. 
628 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
629 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
630 Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid. 
631 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
632 Concierge är det franska ordet för portvakt. 
633 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
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Arbetstiderna är mycket varierande. De kan växla från en dag per vecka till 
alla dagar i veckan, men 75 procent av heltid är vanligast. De anställda får 
själva välja och kan pröva sig fram. Övertid förekommer i stort sett inte.634 Det 
är bara de unga som orkar jobba heltid och det är ovanligt med övertid eftersom 
ingen orkar med det.635 En städning hos en kund tar normalt fyra timmar, så de 
som arbetar halvtid hinner med en kund om dagen. Vid storstädningar och 
flyttstädningar går personalen två och två, men annars går de ensamma.636 
Företaget strävar efter personlig kontinuitet och schemalägger en och samma 
person hos kunden, men det finns möjligheter att byta, om kunden inte är nöjd 
med hur arbetet utförs.637 

Enligt avtalet med kunden har företaget rätt att säga upp en kund som inte 
uppför sig bra, till exempel om någon skulle trakassera de anställda. Sådana 
saker kan komma fram vid kvalitetskontroller och utvecklingssamtal och 
kunderna vet att de anställda pratar med ledningen. Avtalsregeln lyder: 
”Hemfrid äger rätt att efter särskilda skäl neka utförandet av Hemservice eller 
Familjeservice hos viss Brukare eller dennes hushåll. Hemfrid ska dock därvid 
omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses till 
exempel att Brukaren eller andra medlemmar i dennes hushåll inte uppträder på 
ett ansvarsfullt och korrekt sätt mot Hemfrids personal, att utrustning eller 
material som Brukaren tillhandahåller inte är fullgott, att arbetsmiljön är 
undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Hemfrid inte kan utföra 
tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Brukaren och 
Hemfrid eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.” 

Genomsnittslönen uppgår till 17-18 000 kronor per månad. Minimum är 
cirka 90 kr/timme.638 Lönen beror mest på hur länge man har jobbat i företaget. 
Alla har olika lön.639 

Den privata hemservicen skiljer sig mycket från kommunal verksamhet. En 
skillnad är att det är svårt att finna omplaceringsmöjligheter för dem som har 
fått arbetsskador, vilket är ganska vanligt, eftersom vissa hem är mycket 
smutsiga och arbetet innehåller tunga lyft. De anställda får då läkarutlåtanden 
om att de inte kan städa, medan Försäkringskassans läkare menar att de kan 

                                                        
634 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
635 Intervju med Inga Lundvall, Kommunal Stockholms län, den 22 december 2006. 
636 Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid, 
637 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
638 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
639 Inga Lundvall, Kommunal. 
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utföra lättare jobb. Men det finns inga lätta arbeten i företaget och de anställda 
kan därför bli uppsagda i sådana situationer.640  

8.3 Facklig verksamhet och kollektivavtalsregler  
Organisationsgraden bland dem som är anställda i hushållstjänsteföretag och 
utför arbetet i hushållen är mycket låg, omkring 20 procent.641 Det finns inte 
heller något arbetsplatsombud för kommunal på något av hemserviceföretagen. 
Alla medlemmar i den fackliga organisationen ska behandlas lika, vare sig de 
är privat, kommunalt eller kooperativt anställda, men organisationerna har 
betydligt mindre insyn i privata företag än i kommunen och därför är det 
svårare att bedriva facklig verksamhet.642 Det kan också uppstå 
språksvårigheter, eftersom långtifrån alla anställda pratar engelska.643  

De som arbetar med hemservice och är fackligt organiserade, är vanligen 
organiserade i Kommunalarbetarförbundet. Enligt en 
gränsdragningsöverenskommelse mellan Kommunalarbetarförbundet och 
Fastighetsanställdas förbund ska personer som arbetar i hemserviceföretag vara 
anslutna till Kommunalarbetarförbundet och förbundet har avtalsrätten på 
området. Hemserviceföretag ses som blandad verksamhet med både städning, 
barnpassning och trädgårdskötsel och därför är avtalsområdet Kommunals.644 
Det förekommer emellertid också att de som utför hemservice är organiserade i 
Fastighetsanställdas förbund, men det kan då hänga samman med att de är 
anställda i ett fastighetsbolag som ”spetsar” med hemstädning hos pensionärer 
eller att de är felorganiserade.645  

Kommunal har kollektivavtal med fem privata hemserviceföretag i 
Stockholmstrakten och jagar småföretag i branschen för att skaffa 
kollektivavtal med dem. Det viktigaste med kollektivavtalen är att de som 
arbetar får rätt lön, pensioner och försäkringar.646 

                                                        
640 Inga Lundvall, Kommunal. 
641 Åsa Andersson, Hemfrid i Sverige. 
642 Skillnaden har att göra med offentlighetsprincipen och regler i kommunallagen samt 
medbestämmandeavtal som ger de fackliga organisationerna rätt att förhandla om budgeten och 
verksamhetsplanen i kommunen. 
643 Inga Lundvall, Kommunal. 
644 Enligt uppgift från Maria Hansson, Kommunal. 
645 Enligt uppgift från Reza Markusson, Fastighetsanställdas förbund, april 2006.  
646 Inga Lundvall, Kommunal. 
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Det största kollektivavtalet på hushållstjänsteområdet är avtalet för 
Hemserviceföretag, som är ingånget mellan Almega Tjänsteförbunden och 
Svenska Kommunalarbetarförbundet.647 Avtalet följer städavtalet och 
innehåller samma villkor som detta vad gäller ersättningar, obekväm arbetstid 
och övertid m.m. När avtalet skrevs var tanken att det skulle vara enkelt och 
bara innehålla det viktigaste. Det är därför ovanligt kortfattat och innehåller 
mestadels hänvisningar till den arbetsrättsliga lagstiftningen. Också 
Kooperationens Förhandlingsorganisation har medlemmar som arbetar med 
hemservice och de har samma avtal som Almega. När hemservice utförs av 
företag som huvudsakligen jobbar ”business to business”, gäller i stället 
Serviceentreprenadavtalet, som är ingånget med Fastighetsanställdas förbund 
på arbetstagarsidan.648 Lägsta lön enligt Hemserviceavtalet var den 1 april 2006 
14 930:–. Hemserviceavtalet ligger något lägre än Serviceentreprenadavtalet i 
fråga om lön, semesterlön och tillägg för obekväm arbetstid. 

Kollektivavtalen på hushållstjänsteområdet med privata arbetsgivare skiljer 
sig inte nämnvärt från avtalen med kommunen som arbetsgivare. En skillnad är 
att semestern är något längre i kommunal anställning, vilket hänger samman 
med att arbetstagarorganisationen avstått från en del av löneutrymmet och i 
gengäld fått en längre semester.649  

8.4 Särreglering i lag 
För anställningar i tjänsteföretag gäller, liksom för arbetsmarknaden i stort, 
hela den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen, d.v.s. till exempel 
anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, arbetstidslagen och 
arbetsmiljölagen.  

Särskilda regler gäller för inspektion av arbetsmiljön i privata hushåll när en 
person är anställd i ett företag likaväl som när hon är anställd direkt i hushållet. 
Enligt den tidigare nämnda bestämmelsen i 15 § 3 st. arbetsmiljöförordningen 
ska inspektionsbesök i fråga om arbete som utförs i hemmet ske endast på 
begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs eller om det finns 
någon annan särskild anledning till det. 

                                                        
647 Uppgifterna i detta stycke kommer från Inger Jonasdotter, Almega.  
648 Detta ingicks med Fastighetsanställdas förbund redan på 1960-talet men blev stort i början på 
1990-talet, när kommunen började lägga ut städning på företag.  
649 Enligt uppgift från Maria Hansson, Kommunalarbetarförbundet.  
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När ett företag utför hushållstjänster innebär det att företaget i viss mån 
ställer sin personal till förfogande för att utföra arbete åt en beställare. En 
verksamhet, som innebär att personal ställs till förfogande för att utföra tjänster 
i privata hem, betraktas emellertid inte som uthyrning av arbetskraft. 
Definitionen av uthyrning i 2 § lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning 
av arbetskraft, förutsätter nämligen att arbetsgivaren mot ersättning ställer 
arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till 
beställarens verksamhet och arbetet faller utanför lagens tillämpningsområde, 
om beställaren saknar egen verksamhet för det aktuella arbetet.650 

Det har en viss praktisk betydelse att reglerna om uthyrning inte är 
tillämpliga på anställda i hushållstjänsteföretag. Det innebär att tjänsteföretaget 
genom villkor i avtal eller på annat sätt får hindra en anställd från att ta 
anställning direkt hos den person som vill ha tjänsterna utförda. Detta kan ha en 
viss betydelse eftersom det kan förekomma att kunder till 
hushållstjänsteföretag föreslår dem som utför arbetet en anställning direkt i 
hushållet.651 Tjänsteföretaget får likaså låta en anställd utföra tjänster hos en 
tidigare arbetsgivare redan under de första sex månaderna av anställningen. 
Detta skulle kunna bli aktuellt om en person har lämnat en tidigare anställning 
hos en privatperson och börjat arbeta i tjänsteföretaget. Båda dessa typer av 
handlingar är otillåtna i sådan verksamhet som betraktas som uthyrning av 
arbetskraft.652  

Också för anställda i vissa tjänsteföretag i andra EU-länder kan det få 
betydelse att verksamheten i hushållstjänsteföretag inte betraktas som 
uthyrning. Det kan nämligen innebära att utstationeringslagen (1999:678) inte 
blir tillämplig på deras anställningar, ifall de skickas för att utföra tjänster i 
Sverige.653 För att den lagen ska vara tillämplig krävs det att mottagaren av 

                                                        
650 Prop 1990/91:124, s. 21. 
651 Monica Thörnqvist och Pia Lindström, HomeMaid. 
652 4 § lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft innehåller ett förbud mot 
att genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning hos en 
beställare respektive ett förbud mot att hyra ut en anställd till tidigare arbetsgivare under de 
första sex månaderna av anställningen. 
653 Genom utstationeringslagen har Sverige implementerat utstationeringsdirektivet, Europapar-
lamentets och rådets direktiv (96/71/EG) om utstationering av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster. Utstationeringslagens regler har sagts ha som syfte dels att 
underlätta den fria rörligheten genom att skapa klarhet i fråga om vilket lands regler som ska 
tillämpas och dels att motverka social dumpning (prop. 1998/99:90, s. 9). 
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tjänsterna är en företagare, så som till exempel är fallet vid uthyrning.654 Om 
mottagaren i stället är ett hushåll, är lagen inte tillämplig. Om därför ett 
utländskt företag hyr ut personal direkt till svenska hushåll, blir 
utstationeringslagens regler inte tillämpliga. Det kan då vara oklart vilka regler 
om anställningsvillkoren som gäller.  

Den som är anställd omfattas av skyddet mot diskriminering (och därmed 
mot trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna) i 
förhållande till sin arbetsgivare. Detsamma gäller dem som söker eller utför 
praktik, liksom inhyrd eller inlånad arbetskraft i förhållande till den som 
praktiken eller arbetet utförs hos (1 a och b § JämL och EDA, 2 a och b § 
FUDA och SEDA). En beställare av tjänster, till exempel av hemservice, 
jämställs däremot inte med en arbetsgivare. Diskrimineringslagstiftningen 
innebär därför inget skydd för dem som utför hushållstjänster mot 
diskriminering och trakasserier från beställarens sida.  

Också när någon tillhandahåller tjänster yrkesmässigt gäller ett förbud mot 
diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (9 § 
lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering). Detta förbud är emellertid 
avsett att skydda mottagaren av tjänsterna mot diskriminering från dem som 
tillhandahåller tjänsterna. Det är däremot inte avsett att skydda dem som utför 
tjänsterna mot diskriminering från mottagarens sida. Som visats i 8.2 kan en 
avtalsregel emellertid ha som syfte att undvika diskriminering och trakasserier. 

8.5 Sammanfattning – regleringen av anställning i 
hushållstjänsteföretag 

De som är anställda i företag för att utföra arbete i privata hem är organiserade 
i kommunal till skillnad från dem som utför arbete i företag och är organiserade 
i fastighetsanställdas förbund. Den fackliga organisationsgraden och aktiviteten 
bland dem som utför tjänsterna inom hemserviceföretagen är låg och de 
fackliga organisatonerna har mindre möjligheter till insyn i 
hushållstjänsteföretagen än i kommunal verksamhet. 

Den arbetsrättsliga lagstiftning som gäller för företag för hushållstjänster 
skiljer sig däremot inte i någon högre grad från motsvarande regler i andra 
företag på arbetsmarknaden. Några skillnader finns emellertid. Det gäller 

                                                        
654 Detta framgår av ordalydelsen i både direktivet och 3 § den svenska utstationeringslagen.  
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främst reglerna om inspektion av arbetsmiljön och förbuden mot 
diskriminering, som får en särskild innebörd när arbete utförs åt beställare av 
tjänster. I båda fallen kan de problem som då kan uppstå för de anställda, om 
företagen så önskar, motverkas genom reglering i avtal med kunden. Detta har 
också gjorts i vissa företag. 
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9 Slutsatser och diskussion 

9.1 Status och kontrakt – olika former för arbete idag 
Aubert, Eckhoff och Sveri menade på 1950-talet att det inom det husliga 
arbetet i Norge hade ägt rum en utveckling från status till kontrakt och sedan 
åter till offentligrättslig reglering.655 Från medeltiden och in på det nittonde 
århundradet hade vissa skikt av befolkningen plikt att ta tjänst hos andra. Deras 
rättsliga ställning och särskilt deras förpliktelser, var relativt fast definierade 
från födelsen, dels genom lagstiftning och dels genom sedvana och förankrade 
föreställningar om tjänstefolks sociala roll. Från mitten av 1800-talet spelade 
avtalen en allt större roll men på mitten av 1900-talet växte det fram en 
offentligrättslig reglering av hembiträdenas förhållanden med tonvikten på att 
definiera deras rättigheter. Övergången mellan de tre stadierna hade enligt 
författarna inte skett samtidigt på alla samhällsområden, statussynpunkter hade 
haft giltighet längre inom det husliga arbetet än till exempel i industriarbetet. 
Författarnas material visade att de individuella avtalen rymde större variationer 
än inom många andra yrken. Kontraktssynpunkten var dominerande, men det 
fanns samtidigt både lämningar av det gamla statussystemet och en gryende 
uppslutning kring den nya offentligrättsliga regleringen. Författarna tyckte sig 
nästan kunna avtäcka olika geologiska skikt inom det husliga arbetet som 
avspeglade den långa utvecklingen i arbetarnas strävan mot likställdhet.656  

I dag är förmodligen alla dessa tre modeller och dessutom ytterligare andra 
former representerade i Sverige. Arbetsmarknadens utveckling i stort har 
påverkat det husliga arbetet likaväl som andra arbetsområden. Globalisering, 
avreglering och teknologisk förändring har tillsammans bidragit till en kraftig 
ökning i variationerna hos anställningsformerna.657 Historiska och utländska 
undersökningar visar att förhållandena varierar mycket kraftigt i husligt arbete. 
De kan påverkas av marknadsförhållanden, det personliga maktförhållandet, 

                                                        
655 Författarna var här inspirerade av Henry Sumner Maine, Ancient Law, sjätte utgåvan, London 
1876. William Blackstone, Commentaries of the Laws of England, volym 1, femtonde utgåvan, 
London, 1809. Karl Renner, The Institutions of Private Law and their Social Functions, London, 
1949. 
656 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 26. 
657 Paul Benjamin, Who Needs Labour Law? Defining the Scope of Labour Protection, s. 75 och 
Ds 2002:56, 89. 
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huruvida arbetsgivaren betalar skatt och sociala avgifter eller av om 
arbetstagaren har arbetstillstånd etc.658  

Det har sagts att en stat formar institutionen hushållstjänster genom att 
tillämpa vissa regler i fråga om immigration, familjeformer, barnomsorg och 
anställningsförhållanden.659 I Sverige idag är institutionen hushållstjänster 
mångfacetterad. Anställningar som omfattas av lagen om arbetstid mm. i 
husligt arbete är inte ovanliga och villkoren i dem kan ha påverkats av 
Migrationsverkets regler om arbetstillstånd eller – via utländska förmedlingar – 
av Europarådets regler om au pair-placeringar. Det förekommer förmodligen i 
ökande utsträckning att personer arbetar åt flera hushåll under sådana 
förhållanden att deras arbetsavtal inte skulle karakteriseras som anställningar 
och därför inte omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen. Sådant 
arbete kan utföras som en huvudsysselsättning inom ett eget företagande eller 
som ett mera tillfälligt förvärvsarbete eller som en bisysselsättning vid sidan 
om ett annat förvärvsarbete. I alla dessa former utförs arbete ofta utan att skatt 
eller sociala avgifter betalas. Det förekommer vidare anställningar i 
hemserviceföretag, där den rättsliga ställningen för de anställda har stora 
likheter med anställningar i andra företag på arbetsmarknaden.  

En särskild arbetsmarknadslagstiftning 
De som har utfört det betalda arbetet i privata hem har alltid varit kvinnor och 
för det mesta unga kvinnor och ofta kvinnor från landsbygden. I tider av stor 
brist på arbetskraft och stora löneskillnader mellan Sverige och utlandet har 
husligt arbete också utförts av utländska kvinnor.  

Regleringen av arbetsmarknaden för arbete i hushåll har en lång historia.  
Tjänstehjonsstadgan, som gällde i Sverige fram till år 1926, innehöll 

offentligrättsliga bestämmelser som syftade till att skapa ordning i tjänstehjons-
väsendet. Var och en som inte försörjde sig på annat sätt, var enligt 
bestämmelserna skyldig att ta tjänst hos en husbonde och stadgan utgjorde på 
så sätt en lagstiftning mot lösdriveri. Stadgan blev därför ett viktigt redskap för 
att förse husbönderna med arbetskraft till jordbruk och hushåll.  

Undersökningen visar att arbetskraft till hushåll tidigt förmedlades både till 
och från Sverige i olika hög grad under olika perioder, beroende på till exempel 

                                                        
658 Se Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 66 ff. och Bridget Anderson, s. 6 f. 
659 Cheng, Shu-Ju Ada, Rethinking the Globalization of Domestic Service, i Gender & Society, 
2003, s. 169, med hänvisning till Chin 1998, s. 12. 
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arbetslöshet och lönenivåer i de olika länderna. Förmedlingen av husligt arbete 
skedde på privat och avgiftsbelagd väg i högre grad än för många andra yrken. 
Till en del berodde det på att den offentliga arbetsförmedlingen länge 
prioriterade andra och främst manliga yrkesgrupper. Husmodersföreningarna 
stödde privata förmedlingar som fäste stort avseende vid personliga egenskaper 
och förhållanden, medan hembiträdesorganisationerna främst önskade 
avgiftsfri och offentlig förmedling.  

Hembiträdesföreningarna försökte upprepade gånger utan framgång att 
träffa överenskommelser med husmodersföreningarna om arbetsförhållandet 
inom yrket, men husmodersföreningarna ville inte uppträda som 
arbetsgivarpart i ett avtal. De fruktade att grundvalen för hemmens existens 
skulle rubbas, om fackliga krav fördes in där.660 

Att ta anställning i hushåll var för otaliga kvinnor långt in på 1900-talet den 
enda möjligheten att försörja sig, men allteftersom andra 
försörjningsmöjligheter öppnades, uppstod det arbetskraftsbrist i det husliga 
arbetet. Husligt arbete var det minst eftertraktade arbetet bland kvinnorna på 
grund av den starka bundenhet som det innebar och på grund av den låga 
sociala värderingen av arbetet. I konkurrens med industri, handel och 
restaurang drog det husliga arbetet det kortaste strået. När kvinnorna samtidigt 
flydde från landsbygden förvärrade det landsbygdens hembiträdesfråga. Man 
talade om att bristen på kvinnor som var villiga att ägna sig åt hembiträdesyrket 
kunde medföra “ödesdigra konsekvenser för hem och samhälle“. 
Hembiträdeslagen av år 1944 hade som sitt huvudsakliga syfte att rekrytera 
arbetskraft till hembiträdesyrket. Bristen på hembiträden sågs som en del av 
befolkningsfrågan, och lagen var en av åtgärderna för att underlätta det husliga 
arbetet och därmed uppmuntra välbeställda kvinnor att föda barn.  

Under och efter andra världskriget blev flykting- och utlänningspolitiken ett 
medel för rekrytering av arbetskraft till bristyrken. För att möjliggöra 
försörjning anvisades manliga flyktingar skogsarbete eller jordbruksarbete och 
kvinnliga flyktingar hushållsarbete. Medan nordiska flyktingar fick generellt 
arbetstillstånd, fick övriga flyktingar arbeta utan tillstånd på vissa områden, där 
det rådde stor brist på arbetskraft, bland annat i husligt arbete. Åtgärderna 
bidrog på så sätt till en uppdelning av arbetsmarknaden. De blev en mekanism 
som skapade en skillnad, kategoriserade och sorterade människor utifrån kön 

                                                        
660 Kerstin Moberg, s. 225. 
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och nationalitet.661 Ett relativt stort antal främst tyska men också finska och 
danska kvinnor arbetade i svenska hushåll under 1950-talet. Detta arbete var 
liksom den höga kvinnoandelen i efterkrigstidens arbetskraftsinvandring i stort 
sett osynligt i den offentliga debatten. 

Också senare har det gjorts undantag från kravet på arbetstillstånd för arbete 
i hushåll och för barnflickor. I och med att det inte ställdes något krav på 
arbetstillstånd gjordes heller ingen prövning av anställningsvillkoren. Den del 
av invandringspolitiken, som tog sikte på att tillförsäkra de utländska 
arbetstagarna samma anställnings- och arbetsförhållanden som de svenska, 
tillämpades därmed inte på det husliga arbetet. I perioder, när arbetstillstånd 
har krävts för arbete i hushåll, har de meddelats för korta tidsfrister medan 
utgångspunkten i annat arbete varit att arbetstillstånd skulle meddelas för 
längre tid än ett år. De husligt anställda utestängdes på så sätt från sådana 
sociala rättigheter som var knutna till bosättning, vilket typiskt sett ökade deras 
utsatthet och beroende av sina arbetsgivare.”Värd”staten drog fördelarna av 
immigranternas arbete samtidigt som den minimerade eller eliminerade 
skyldigheter och kostnader.662  

Sammantaget innebär detta att det länge säkrades en viss tillgång till 
arbetskraft för enskilda hushåll genom speciallösningar i arbetsmarknadens 
utkanter, där det inte ställdes några krav från samhällets sida på anställnings- 
och arbetsvillkor. Speciallösningarna bidrog till att det husliga arbetet inte sågs 
som ett riktigt arbete.  

Antalet heltidsanställda hembiträden minskade under 1950- och 1960-talen 
och i stället växte olika former av privat och kommunalt organiserad och ofta 
behovsprövad hemhjälp fram. Formerna för det yrkesmässiga husliga arbetet 
blev alltmer skiftande och det växte fram en rad olika yrkeskategorier, som 
utförde husligt arbete. 

När alltfler kvinnor med små barn på 1960- och 1970-talen började för-
värvsarbeta, ökade behovet av barnpassning kraftigt och man fick återigen lita 
till unga kvinnor från den svenska landsbygden. Kravet på praktik i hushåll för 
tillträde till vissa utbildningar bidrog till att förse hushållen med arbetskraft. En 

                                                        
661 Paulina de los Reyes, Det problematiska systerskapet, Christina Carlsson Wetterberg & Anna 
Jansdotter (red.) Genushistoria. En historiografisk exposé, 2004, s. 191. 
662 Kimberly A. Chang, Neither "saints" nor "prostitutes": sexual discourse in the Filipina 
domestic worker community in Hong Kong, Julian McAllister Groves, 2000, s. 11. 
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kraftig utbyggnad av föräldraledighet och daghem i slutet av 1970-talet och 
1980-talet bidrog till att efterfrågan på arbetskraft i privata hushåll mattades av.  
Regleringen av invandringen skärptes samtidigt på alla områden och importen 
av arbetskraft till husligt arbete var mycket liten.  

På 1990-talet vände emellertid utvecklingen och en del av ansvaret för vård 
och omsorg hänvisades tillbaka till privata hushåll som en följd av 
nedskärningar inom vården och hemtjänsten. Samtidigt ökade 
prestationskraven i arbetslivet. Efterfrågan på tjänster i hemmet ökade och 
arbetslösheten ledde samtidigt till en ökad tillgång på arbetskraft. Ett antal 
företag för service i hemmen uppstod och en debatt startade om 
skattesubventioner till hushållstjänster med motivet att minska arbetslösheten, 
öka jämställdheten och underlätta arbetet i hemmen. Au pairplatser utomlands 
började förmedlas av den offentliga arbetsförmedlingen som en åtgärd för att 
minska arbetslösheten bland ungdomar i Sverige, men de som arbetade som au 
pair i de mottagande länderna hade ofta inte ställning som arbetstagare.  

Idag krävs det arbetstillstånd för medborgare utanför EU som vill arbeta i 
Sverige men arbetstillstånd beviljas sällan för arbete i hushåll, eftersom det inte 
råder någon brist på arbetskraft inom EU inom yrket. I stort sett samma regler 
om arbetstillstånd gäller för arbete i arbetsgivarens hushåll som för andra 
yrken. Ett undantag är arbetstillstånd som au pair, som karakteriseras som ett 
tillstånd för internationellt utbyte. För arbetstillstånd som au pair är den tillåtna 
arbetstiden kortare, minimilönen lägre och tillståndstiden kortare än för 
arbetstillstånd i andra yrken. Den korta tillståndstiden medför samtidigt att au 
pairer inte har rätt till sådana sociala förmåner som är knutna till bosättning 
under minst ett år, främst ersättning för sjukvård. Arbetstillstånd är också 
villkorade av att arbetet utförs hos en viss arbetsgivare, vilket typiskt sett 
påverkar maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta har av 
Bridget Anderson uttryckts som att staten kan förstärka arbetsgivarens makt 
över anställda från fattiga länder genom att göra dem beroende av sin 
arbetsgivare för sin immigrationsstatus.663  

Eftersom det inte finns några fackliga organisationer för anställningar i 
privata hushåll, förekommer ingen kontroll av anställningsvillkoren, när väl ett 
arbetstillstånd för husligt arbete i Sverige är beviljat. Hur 
anställningsförhållandet utformas kommer därför i stor utsträckning att bero på 
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de individuella avtalsparterna, deras situation och styrkeförhållandet dem 
emellan. 

Kravet på arbetstillstånd har förlorat i betydelse för den svenska 
arbetsmarknaden för arbete i hushåll i och med att vissa låglöneländer med hög 
arbetslöshet blivit medlemmar i EU och reglerna för rörlighet för arbetskraft 
över gränserna inom EU är generösa. EU-medborgare kan fritt vistas och arbeta 
i Sverige i tre månader och kan därefter arbeta i Sverige med stöd av sin 
uppehållsrätt som arbetstagare, tillhandahållare av tjänster eller företagare i den 
mån de kvalificerar sig som sådana.  

I fråga om arbetsförmedling är situationen idag den att varken den offentliga 
arbetsförmedlingen eller de stora etablerade privata förmedlingarna i någon 
större utsträckning förmedlar platser i hushåll. För den offentliga 
arbetsförmedlingen kan det ha en viss betydelse att arbete i arbetsgivarens 
hushåll är undantaget från skyldigheten för arbetsgivare att anmäla lediga 
platser till förmedlingen.  

Den privata förmedlingsverksamheten är i hög grad Internetbaserad och 
stadd i snabb förändring. Förmedlingen av hushållstjänster sker mest via 
privata ”agenturer” som inriktat sig just på hushållstjänster. Paralleller kan här 
förmodligen dras till de förhållanden som rådde i början av förra seklet vid 
privat förmedling från Sverige till husligt arbete utomlands. En del av den 
nutida förmedlingsverksamheten har byggt vidare på au pair-traditionen, men 
au pair-agenturernas hemsidor ger idag främst intryck av att förmedla 
barnflickor och hembiträden från de baltiska länderna, Ukraina och Ryssland 
till hushåll i (bland annat) Sverige. Villkoren och omständigheterna i 
förmedlingsverksamheten är sådana att riskerna för utnyttjande är påtagliga. 
Hur förhållandena gestaltar sig i praktiken varierar förmodligen kraftigt 
beroende på parternas syften med anställningen och deras allmänna 
ekonomiska situation.  

Sammanfattningsvis är arbetsmarknadslagstiftningen i form av fri rörlighet, 
privat arbetsförmedling och bristen på krav på anställningsförhållanden också 
idag sådan att den ökar tillgången på utländsk arbetskraft från länder med låga 
löner till husligt arbete samtidigt som den ignorerar arbets- och 
anställningsförhållandena. Regleringen binder emellertid inte den som arbetar i 
hushåll till en viss arbetsgivare, varken genom direkta krav på anställning hos 
en och samma arbetsgivare eller genom (formell) uteslutning från sociala 
rättigheter. 
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En särskild arbetsrätt 
Också arbetsrätten för husligt arbete kan spåras tillbaka till tjänstehjonsstadgan. 
Tjänstehjonsstadgan reglerade förhållandet mellan husbonde och tjänstehjon 
och den gällde på så sätt arbete i arbetsgivarens hushåll. Den innehöll främst 
bestämmelser om tjänstehjonens skyldigheter och däribland detaljerade 
bestämmelser om hjonens privatliv, uppförande och tillhörigheter, liksom om 
aga och straff, men den gav också husbonden skyldighet att svara för hjonens 
försörjning.  

När lagstiftning om arbetsmiljö och begränsning av arbetstiden steg för steg 
infördes på olika områden i början och mitten av 1900-talet, uteslöts arbete i 
arbetsgivarens hushåll. Den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen omfattade först 
industrin, därefter “rörelser“ och sist även övriga “verksamheter“. Den 
präglades av synsättet med en åtskillnad mellan offentligt och privat, där det 
privata inte borde regleras. Arbete i arbetsgivarens hushåll uteslöts då från 
regleringen liksom arbete som utfördes av medlemmar av arbetsgivarens 
familj. Genom att utesluta det husliga arbetet kan man säga att den tidiga 
arbetsrättsliga lagstiftningen bidrog till att göra hembiträdesyrket till ett yrke 
med en svag ställning på arbetsmarknaden. Det har sagts att den tidiga 
arbetsrättsliga regleringen, genom att hänvisa kvinnor till arbetsmarknadens 
utkanter, bidrog till att skapa just den typ av kvinnor den sade sig skydda, en 
klass av ekonomiskt beroende och sårbara personer med svag anknytning till 
arbetsmarknaden och låg facklig organisationsgrad.664 Hembiträdesarbetets 
ställning som yrke ifrågasattes på den tid när det fortfarande var det största 
kvinnoyrket. Att det inte var reglerat i lag eller avtal bidrog till föreställningen 
att det inte var ett riktigt yrke.  

Hembiträdeslagen av år 1944 hade, som redan nämnts, som sitt 
huvudsakliga syfte att rekrytera arbetskraft till hembiträdesyrket. Tanken var 
att en reglering i sig skulle höja yrkets status och man nöjde sig med en 
reglering som i stort sett byggde på rådande förhållanden och sköt verkliga 
förändringar på framtiden. Lagen omfattade bara sådana anställningar som 
innebar arbete på heltid hos en och samma arbetsgivare, den form som det hade 
visat sig svårast att finna arbetskraft till. Därmed förblev allt arbete i hushåll 
som inte utfördes på heltid hos en och samma arbetsgivare oreglerat. 
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Detsamma gällde arbete som utfördes av hushållerskor och familjemedlemmar 
i vid mening.  

I och med hembiträdeslagen fick hembiträdesyrket en reglering, men en 
reglering som avvek från andra områden i fråga om arbetstider, skydd för 
minderåriga, tillsyn och sanktioner. I alla dessa avseenden innebar 
hembiträdeslagen ett sämre rättsligt skydd för arbetstagaren än den allmänna 
lagstiftningen om arbetstider och arbetarskydd.  

Under 1970-talets jämlikhetssträvanden förflyttades gränserna för vad som 
ansågs reglerbart, när lagstiftningen om husligt arbete moderniserades och 
anpassades till den nya arbetsrättens regler. Benämningen hembiträde ersattes 
med arbetstagare och de husligt anställdas rättigheter jämställdes så långt det 
ansågs möjligt med andra arbetstagares. Framför allt med hänsyn till 
svårigheterna att reglera arbetstiderna i det husliga arbetet, behölls emellertid 
en särskild lagstiftning för arbete i arbetsgivarens hushåll och därmed kunde 
även en rad andra skillnader i regleringen behållas.  

Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete skiljer sig idag från den 
arbetsrättsliga lagstiftningen för andra områden genom kraven på skriftlighet i 
fråga om anställningsvillkoren, ordinarie arbetstid och övertid, 
anställningsskydd och preskriptionstider, tillsyn och sanktioner.  

I förarbetena till lagen på 1970-talet betonades vikten av klarhet i 
anställningsavtalet i arbete i hushåll. Skriftliga avtal har för övrigt antagits 
främst gynna arbetstagarna, eftersom bristen på fasta normer ger den 
överordnade i ett förhållande av över- och underordning ett större utrymme för 
påverkan. Medan skriftliga avtal vanligen bygger på de aktuella förhållandena 
på arbetsmarknaden, påverkas informella normer mera av det traditionella 
statusförhållandet.665 I 1970 års lag om arbetstid m.m. i husligt arbete infördes 
emellertid bara ett krav på att ett skriftligt avtal skulle upprättas på endera 
partens begäran. Senare, i och med implementeringen i Sverige av EU-
direktivet om rätt till information om anställningsvillkoren, gavs arbetsgivaren 
en skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren, men 
reglerna gjordes inte tillämpliga på arbete i arbetsgivarens hushåll. I husligt 
arbete krävs det därför fortfarande att någon av parterna begär ett skriftligt 
avtal för att de ska vara skyldiga att upprätta ett sådant. 

Arbetstiden i husligt arbete får inte överstiga 40 timmar per vecka i 
genomsnitt under en period av fyra veckor, vilket innebär att den är lika lång 
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som men mer flexibel än enligt den allmänna arbetstidslagens huvudregel. Men 
när arbetstagaren har tillsyn över små barn eller någon annan hushållsmedlem 
som inte kan vårda sig själv – något som är regel snarare än undantag i husligt 
arbete – får den ordinarie arbetstiden förlängas till i genomsnitt 52 timmar per 
vecka. Den ordinarie arbetstiden är därmed längre än i annat arbete och 
detsamma gäller för den tillåtna övertiden. Skillnaden mellan lagregleringen av 
husligt arbete och annat arbete har förstärkts genom implementeringen av EUs 
arbetstidsdirektiv, som undantar arbete i arbetsgivarens hushåll. 

En arbetstagare i husligt arbete kan sägas upp utan att något skäl behöver 
anges, medan det på den övriga arbetsmarknaden krävs saklig grund för en 
uppsägning. Skillnaden motiverades kortfattat i förarbetena med att anställda 
för arbete i arbetsgivarens hushåll intog en så speciell ställning i förhållande till 
arbetsgivaren, att anställningsskyddet inte kunde utformas på samma sätt som 
för andra arbetstagargrupper. I förarbetena till lagstiftningen har man bara helt 
kort berört möjligheten att införa någon typ av krav på saklig grund för 
uppsägningar inom arbetsgivarens hushåll. För övrigt har lagstiftaren helt 
bortsett från alternativ till den fria uppsägningsrätten. 

I vissa fall är det lätt att se att det kan finnas fog för särskild lagstiftning på 
det husliga området. Arbetstiderna för en person som tar hand om barn eller 
andra vårdbehövande måste kanske ibland vara längre än åtta timmar per dag 
utan att det kan kompenseras med ledighet en annan dag. Arbetstiderna kanske 
också måste vara flexibla. Det husliga arbetet utförs också på ett privat, avskilt 
område. I fråga om förseelser eller kränkningar kan bevissvårigheter för båda 
parter vara uppenbara. Ord står mot ord och ingen utomstående är vittne till 
överträdelser av avtal, regler eller personliga integritetsgränser.  

Också i fråga om anställningsskyddet framstår svårigheterna med att reglera 
arbete i hushåll tydligt. Å ena sidan verkar det rimligt att en arbetsgivare inte 
ska behöva samarbeta dagligen i sitt hushåll med någon som hon eller han inte 
har förtroende för. Å andra sidan kan bristen på skydd mot uppsägning göra 
arbetstagarens rättigheter i fråga om arbetstider och ledigheter m.m. illusoriska, 
eftersom arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren utan att skälen kan 
prövas.666 Om en arbetstagare till exempel inte vill arbeta övertid mer än som 
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Florence, 2003, s. 69, menar att en funktion hos anställningsskyddet är att påverka 
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avtalats eller vill använda sin rätt till ledighet, kan hon riskera att bli uppsagd 
och att skälen till uppsägningen i princip inte kan prövas.  

Men inget av de nu nämnda förhållandena skiljer sig på något avgörande 
sätt från förhållandena på andra områden, till exempel en liten butik, en 
läkarpraktik eller andra verksamheter där det finns bara en anställd med 
eventuellt mycket nära samarbete mellan arbetsgivare och anställd. I dessa 
verksamheter har ändå den allmänna regleringen ansetts kunna gälla. Därför 
ligger det nära till hands att tänka att lagstiftningen avspeglar de särskilda 
maktförhållanden som råder i husligt arbete. 

Särskilt påtagliga blir skillnaderna när det gäller möjligheter att tillvarata de 
rättigheter som lagen formellt ger. En allmän förutsättning för att lagstiftning 
ska vara effektiv är att det finns möjligheter att väcka talan vid domstol vid 
brott mot lagen. Om det finns anledning att anta att en svagare part inte själv 
kan tillvarata sina rättigheter, kan någon typ av myndighetsagerande vara ett 
alternativ. Det är också avgörande att det finns kännbara sanktioner mot den 
part som brutit mot lagar eller avtal. Reglerna för husligt arbete skiljer sig 
också på dessa punkter från den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Enligt lagen om arbetstid mm. i husligt arbete finns det, liksom enligt 
anställningsskyddslagen, en möjlighet för endera parten att avbryta 
anställningen omedelbart, om den andra parten grovt har åsidosatt sina 
skyldigheter enligt avtalet, men den förfördelade parten måste då agera inom en 
vecka från det att händelsen inträffat. I anställningsskyddslagen finns det en 
sådan begränsning bara för arbetsgivaren och betänketiden är där i stället två 
månader. Regeln om bara en veckas betänketid i husligt arbete kom till för att 
hindra vad man ansåg vara ett otillbörligt utnyttjande av uppsägningsreglerna. 

Reglerna om inspektion av arbetstider och arbetsmiljö i husligt arbete skiljer 
sig från reglerna på den övriga arbetsmarknaden. Inspektion får genomföras 
bara på begäran av en part eller om det finns särskild anledning. Detta gäller 
även om arbetstagaren är minderårig. Minderåriga arbetstagare i husligt arbete 
omfattas visserligen av arbetsmiljölagens regler om arbetstider och arbetsmiljö, 
men de restriktiva reglerna i fråga om privata hem gäller också för inspektion 
enligt arbetsmiljölagen. I praktiken innebär det att inspektioner inte 
förekommer i arbete i enskilda hushåll. Arbetsgivarens integritet och 
bestämmanderätt i hemmet har därmed överordnats skyddet för arbetstagarna. 

Sexuella trakasserier och övergrepp, som enligt flera författare inte är 
ovanliga i arbete i hushåll, är osynliga i förarbetena till lagstiftningen om arbete 
i arbetsgivarens hushåll. Men förmodligen är det bland annat sexuella 
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handlingar som avses när man i äldre förarbeten återkommer till arbetsgivarens 
ansvar för makens eller andre familjemedlemmars handlingar. Idag gäller 
diskrimineringslagstiftningen och därmed förbud mot trakassserier även i 
husligt arbete. Men trakasserier från en arbetsgivares sida är förbjudna bara om 
de utförs i samband med arbetsgivarbeslut, d.v.s. till exempel beslut om 
anställning, befordran, lön, arbetsledning och uppsägning.667 Detta är inte 
speciellt för husligt arbete men det kan få särskilda konsekvenser i sådana 
arbetssituationer. 

Sanktionerna vid brott mot bestämmelserna om arbetstid i lagstiftningen om 
husligt arbete skiljer sig från sanktionerna i den allmänna arbetstidslagen. En 
arbetsgivare som tar ut för mycket övertid, kan inte straffas direkt av det skälet 
utan först efter att ha fått ett föreläggande om rättelse, som hon eller han inte 
följt. Eftersom inspektioner inte förekommer i husligt arbete, förekommer inga 
förelägganden och därför kan heller inga straff bli aktuella. 

Liknande tillsyns-, sanktions- och straffbestämmelser i den norska 
hembiträdeslagen diskuterades av Aubert, Eckhoff & Sveri. De framhöll att alla 
sanktionsbestämmelser i hembiträdeslagen innebar att den kränkta parten själv 
måste ta initiativ till att verkställa sanktionen. Detta var vanligt på många 
rättsområden, men inte när det gällde arbetarskydd och annan social 
lagstiftning. Där fanns i allmänhet ett offentligt kontrollorgan som grep in vid 
överträdelser. De hänsyn som talade för kontroll i sådana fall, gjorde det också 
i fråga om hembiträdeslagen och lagstiftarna var helt på det klara med detta. 
Att de inte skrev lagen så, berodde på att de fann det betänkligt att gripa in i 
privatlivets helgd med inspektion i hemmen. Lagen gav därmed praktiskt taget 
ingen möjlighet för hembiträdena att få igenom några krav.668 

Diskussionerna i förarbetena till äldre lagstiftning om husligt arbete visar på 
en stark avoghet hos lagstiftaren mot sanktioner i arbete i arbetsgivarens 
hushåll. Man hänvisar till ”onödiga” tvister, bevissvårigheter, att det är 
”stötande” med åtal och straff på området, att blotta existensen av regler skulle 
göra att dessa efterlevdes etc., för att inskränka möjligheterna till sanktioner till 
ett minimum. Reglerna om preskription, tillsyn och sanktioner i 
hembiträdeslagen har i stor utsträckning levt kvar i den nu gällande 
lagstiftningen. Trots att lagstiftaren måste ha varit medveten om att frågor om 
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arbete i arbetsgivarens hushåll i stort sett aldrig når myndigheter eller 
domstolar, är reglerna här fortfarande särskilt restriktiva.  

Lagen om arbetstid m.m. i arbetsgivarens hushåll skapades i en tid när man 
hade uppfattningen att anställningar i privata hushåll var på väg att försvinna 
och när man också verkade för att öka de kollektiva formerna för barnomsorg 
och vård. Bristen på arbetskraft var uttalad och riskerna för utnyttjande av 
arbetstagarna ansågs därför små. Detta blev då ett argument mot lagstiftning 
eller mot långtgående lagregler. Man menade att bristen på hembiträden skulle 
göra arbetsgivarna måna om att skapa goda förhållanden för hembiträdena eller 
att det husliga arbetets ringa omfattning gjorde lagstiftning obehövlig.  

Idag är situationen annorlunda än när lagen skrevs och mycket olika 
förhållanden kan uppstå. En person som är anställd i arbetsgivarens hushåll 
som upplever sig som eftertraktad och inte utbytbar, har kanske inga 
svårigheter att vägra arbeta övertid, kräva ersättning för arbetad tid och rätt till 
ledighet. Anställningsförhållandena kan då också tänkas bli relativt förmånliga. 
Om å andra sidan en arbetsgivare upplever arbetstagaren som lätt utbytbar, kan 
arbetsgivaren ställa krav och säga upp avtalet, om det uppstår 
meningsskiljaktigheter eller arbetstagaren vill använda sin rätt till ledighet eller 
inte vill arbeta övertid.  

Motiven till den särskilda regleringen 
Argument för ökad likabehandling med andra arbeten återkommer i förarbetena 
till all lagstiftning om det husliga arbetet. Men vid den slutliga utformningen av 
lagreglerna har andra intressen överordnats. När det till exempel gäller 
arbetstiderna har det varit fråga om landets behov av befolkningsökning, 
lanthushållens behov av arbetskraft eller behovet av de gifta kvinnornas 
arbetskraft utanför hemmet, alltefter den tidsperiod det varit fråga om. Samma 
resonemang har förts i fråga om arbetstid m.m. för minderåriga anställda i 
hushåll.  

Argumenten mot reglering och mot likabehandling med andra arbetstagare 
har främst innehållit att privatlivet och familjelivet inte bör regleras, att 
hushållsarbete inte kan regleras och att hushållsgemenskapen är så speciell att 
en reglering inte är lämplig. Argumentet om privatlivets helgd hade emellertid 
kunnat gälla också för tjänstehjonens privatliv som gjordes till föremål för 
mycket ingripande reglering i Tjänstehjonsstadgan. Det är därför svårt att värja 
sig för tanken att det egentligen var arbetsgivarens bestämmanderätt som 
skyddades när området inte reglerades. En avsiktlig policy om icke-
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intervention kan nämligen dölja att staten överlåter kontrollen till informella 
mekanismer, till exempel kontrollen över familjen åt familjeöverhuvudet.669 

I arbetsrätten är föreställningen att arbete i det privata, i familjen, inte bör 
regleras stark. Den har fått effekten att ju närmare det obetalda hemarbetet 
inom familjen som ett arbete befinner sig, desto mindre reglerat är det. Så länge 
det utförs som obetalt arbete omfattas det, liksom annat obetalt arbete, inte av 
någon arbetsrättslig lagstiftning alls. Om det utförs som betalt arbete av en 
familjemedlem eller sambo eller av en släkting som bor i hushållet, omfattas 
det inte heller av någon arbetsrättslig lagstiftning. Det är då uttryckligen 
undantaget från lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Om det utförs som 
betalt arbete av en utomstående person som är anställd i hushållet, till exempel 
en hushållerska, en barnflicka, eller en au pair, är det undantaget från den 
allmänna arbetsrättsliga regleringen och regleras i stället av lagen om arbetstid 
m.m. i husligt arbete. Först när anställningsavtalet är ingånget med en person 
utanför hushållet som arbetsgivare (ett företag för hushållstjänster etc.) 
omfattas det av den allmänna arbetsrättsliga regleringen. Men också då görs 
vissa avsteg från de allmänna reglerna på grund av att arbetet utförs i ett privat 
hushåll. Den viktigaste av dessa är att inspektion av arbetsmiljön i hemmen 
bara får göras under särskilda förutsättningar. 

Också själva karaktären av hushållsarbete har påverkat besluten om att inte 
intervenera med lagstiftning i arbete i hushåll. Det industriella arbetet gjordes 
till norm och graden av likhet med det arbetet tilläts avgöra hur långt 
regleringen skulle få gå. Arbete i hushåll betraktades som synnerligen känsligt 
och svårreglerat och det framställdes som nära nog opåverkbart. Det ansågs 
inte kunna rationaliseras på samma sätt som det industriella arbetet och inte ens 
om det rationaliserades, kunde det regleras så som det industriella arbetet. I 
dessa resonemang bortsåg man från att arbetstiden hade reglerats både i 
jordbruksarbete och i detaljhandeln där arbetet också avvek kraftigt från arbete 
i industrin. Husligt arbete undantogs ibland från den arbetsrättsliga 
lagstiftningen, även när det utfördes i rörelser, med motiveringen att det var 
svårt att göra skillnad mellan dem som utförde husligt arbete inom rörelsen och 
dem som arbetade i arbetsgivarens hushåll. Det gjordes också ett undantag i 
hembiträdeslagen för hushållerskor med motiveringen att man inte borde låta 
lagstiftningen omfatta den arbetstagare som var i husmors ställe, lika lite som 

                                                        
669 Katherine O’Donovan, Sexual Divisions in Law, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985, s. 
7 f. 
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man kunde reglera arbetsförhållandena för en husmor.670 Det har också visats 
att de hembiträden, som trädde ”i husmors ställe”, ofta hade sämre villkor än 
andra hembiträden.671 Den arbetsrättsliga regleringen avspeglar på så sätt 
maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och mellan kvinnor och 
män, samtidigt som den bidrar den till att bekräfta maktförhållandet. Man kan 
också säga att de arbetsrättsliga reglerna är ett uttryck för en låg värdering av 
hushållsarbete. 

 

Det sociala sammanhanget  
Vissa stora skillnader mellan den rättsliga ställningen för arbetstagare i 
arbetsgivarens hushåll och arbetstagare i annat arbete framgår först när 
lagstiftningen sätts in i sitt sociala sammanhang. En mycket viktig skillnad är 
att det så gott som helt saknas fackliga organisationer för anställningar i 
arbetsgivarens hushåll. Den historiska bakgrunden till detta är att 
arbetsgivarorganisationerna inte ville ingå kollektivavtal med 
hembiträdesföreningarna, därför att de inte ville ha någon facklig verksamhet i 
sina hem. Andra fackliga organisationer har sällan engagerat sig i de husligt 
anställdas kamp, eftersom de velat se det husliga arbetet i privata hem som 
något som tillhört det förgångna. Föreställningen om att avlönat hemarbete inte 
är ett ”riktigt arbete” har också spelat in. 

Detta gör att ”den svenska modellen” med semidispositiva lagregler och 
centrala bestämmelser om anställningsavtalet i kollektivavtal liksom inflytande 
för de fackliga organisationerna i en rad sammanhang, inte är aktuell i arbete i 
arbetsgivarens hushåll. Det gör också att det inte finns någon organisation som 
kan vidta stridsåtgärder och att det inte ens finns någon rätt till stridsåtgärder i 
husligt arbete, eftersom rätten till stridsåtgärder på arbetstagarsidan bara 
tillkommer organisationer. Likaså innebär det att det inte finns något fackligt 
inflytande över anställningsvillkoren när arbetstillstånd beviljas eller någon 
kontroll av villkoren därefter.  En annan konsekvens är förmodligen att mycket 
få av de anställda i hushåll är anslutna till en arbetslöshetskassa. 

                                                        
670 SOU 1939:15 s. 157 f., prop. 1944:217 s. 51. 
671 Aubert m.fl., s. 98, påpekar att de som trädde i husmors ställe var undantagna från den norska 
lagens tillämpning, eftersom det inte ansågs möjligt att ge dem lika goda villkor i fråga om 
arbetstid och övertid som övriga. Författarna anser att undantaget inte är rimligt med tanke på att 
hon som träder i husmors ställe inte är bättre avlönad än övriga, utan snarare tvärtom. 
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I Sverige saknas lagregler om minimilön, eftersom utgångspunkten i svensk 
arbetsrätt är att lönefrågor regleras i kollektivavtal. Lönen i anställningar i 
hushåll, där det saknas fackliga organisationer och kollektivavtal, blir därmed 
helt beroende av marknadskrafterna och styrkeförhållandet mellan parterna. 
Detsamma gäller förhandlingssituationer om ifall avtalet ska upprättas 
skriftligen eller inte, om arbete ska utföras på övertid och om vilka 
arbetsuppgifter arbetstagaren är skyldig att utföra. Det finns då varken fackliga 
organisationer, regler eller myndigheter för parterna att stödja sig på.  

Regleringen av arbetsmarknaden och anställningsvillkoren bidrar på många 
sätt till att hänvisa dem som söker eller utför husligt arbete till privata 
lösningar. Det kan gälla överenskommelser med privata förmedlingar och det 
kan gälla kostnader vid eventuell sjukdom. Det kan också gälla vid 
arbetslöshet, eftersom arbetslöshetsförsäkringen förutsätter medlemskap i 
någon typ av arbetslöshetskassa och kassor vanligen är anknutna till 
fackföreningar. Allt detta leder till att de som arbetar i arbetsgivarens hushåll är 
osynliga hos myndigheterna och i statistiken.  

Vid tillkomsten av lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete fanns det 
(åtminstone formellt) en myndighet för parterna att vända sig till. I 
propositionen till lagen framhölls det att arbetsförmedlingarna hade brukat 
bistå med upplysningar om lagen. Departementschefen förutsatte att 
arbetsmarknadsmyndigheterna skulle medverka till att en breddad kännedom 
om lagstiftningen gavs till grupper som kunde väntas bli berörda av denna. 
Idag saknas däremot en myndighet att vända sig till och lagstiftningen om 
arbete i hushåll är förmodligen mycket lite känd bland både arbetsgivare, 
arbetstagare och myndigheter.672 

För anställningar i privata hushåll finns det idag alltså varken fackliga 
organisationer eller myndighetskontroll. Att en arbetstagares rättigheter 
tillvaratas blir därför helt beroende av att arbetstagaren själv har kunskap om 
dem och vet hur hon ska gå till väga. För det allra mesta får det anses helt 
osannolikt att en anställd i ett hushåll på egen hand kontaktar en advokat eller 
vänder sig till domstol med krav på att lagar eller avtal ska tillämpas. Det gäller 
förmodligen i ännu högre grad än annars om arbetstagaren är en utländsk 
person.  

                                                        
672 Aubert m.fl. s. 168, menar att enskilda lagar blir kända genom att de tillämpas, att det 
offentliga griper in, att saker dras inför rätta etc. 
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Sammantaget innebär den bristande kunskapen och informationen om lagen 
och bristen på tillsyn och sanktioner att lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete 
är nästan helt osynlig i myndigheters och domstolars praxis. Inga 
inspektionsmeddelanden eller andra ingripanden från Arbetsmiljöverkets sida 
har gjorts.673 Det finns inga rättsfall om undantaget från arbetstidslagen, 
arbetsmiljölagen eller anställningsskyddslagen för arbete i arbetsgivarens 
hushåll och det finns bara två fall i Arbetsdomstolen om tillämpningen av 
lagstiftningen om husligt arbete. Bara ett rättsfall i högre instans rör 
gränsdragningen mellan anställning och uppdrag i husligt arbete.  

Liknande förhållanden i Norge på 1950-talet fick Aubert m.fl. att ställa sig 
frågan om generella teorier, hypoteser och problemställningar som formulerats 
om ”rätten”, ”rättsreglerna”, ”lagstiftningen” etc. överhuvudtaget tog sikte på 
sådana lagar som hembiträdeslagen. Den skiljde sig nämligen från de flesta 
andra lagar bland annat på så sätt att juristkåren inte hade någon nämnvärd 
befattning med den och på så sätt att det inte fanns någon sanktionsapparat av 
betydelse.674  

                                                        
673 Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket. Bland verkets ärenden finns exempel på inspektion i 
privata hem, men de rör arbete som utförs med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 
674 Aubert, Eckhoff & Sveri, s. 15. 
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Summary in English 
This book deals with the legal regulation of paid domestic work in private 
households. It concerns both the labour market for domestic work and working 
and employment conditions in such work. Domestic work is defined as work to 
which the Domestic Work Act (1970:943) applies, that is ”all work, which is 
performed in and for the private household and is necessary for its normal and 
appropriate management”.675 The regulation of work in private households 
performed within the remit of the social services or according to the Act 
(1993:387) on Support and Service to certain Disabled Persons, is not however 
included in the investigation. 

Paid domestic work is of interest for many reasons, one being that in 
Sweden the scale of such work has increased in the past few decades. Earlier 
the need for paid labour power in private homes was negligible, due among 
other things, to the right to extensive parental leave and public childcare. In this 
Sweden differed from most other countries in Europe. However, in the past few 
decades, circumstances have changed. Cuts in the provision of care within 
institutions and in other social services and the transfer of more work and 
responsibility to private households have also occurred in Sweden. At the same 
time an increasing wage differential has made it easier for some people to buy 
services from others. The need for cleaning and child-care services in the home 
seems to be great and tax reductions for domestic services is a common topic in 
political debate.  

Domestic work also has an international aspect. Enlargement of the EU has 
led to increased access to labour from countries with considerably lower wages 
than Sweden. Meanwhile, the existence of Internet-based employment offices, 
such as Au Pair Agencies, facilitates international employment agreements. 
This means that the free movement of workers within the EU is a reality in 
domestic services.  

The reason I started to investigate the regulation of household services is 
that I have an interest in the legal treatment of housework from a gender 
perspective. The issue of the legal status of housework and the division of 
housework within the household is fundamentally a gender issue676 and the 

                                                        
675 Government Bill, 1970:150, p. 44. 
676 In Sweden the division of housework between women and men has often been highlighted in 
connection with discussions on conditions in paid work, for example on part time work and 
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status of paid domestic labour has received new attention in Sweden since the 
1990s, as domestic services started to expand. Another reason for doing the 
project is an interest in the changes on the Swedish labour market in connection 
with the enlargement of the EU. The enlargement of the EU has caused 
discussions about deteriorating employment conditions in certain branches, for 
example within the strongly male-dominated construction industry.677 There 
has however been much less consideration of employment and working 
conditions in domestic work and similar services, which are strongly 
dominated by women.678  

The aim of the project has been to explore the regulation of the labour 
market and the labour law that applies to paid domestic work as well as the 
motives behind the special rules for such work. This aim included a 
comparison of the regulation of domestic work with the regulation of other 
kinds of paid work. The focus is on the position given to domestic workers not 
only in relation to the employer but also in relation to other employees and to 
the society in general. The investigation deals mainly with the conditions that 
prevail when a person is employed directly in a household, but the regulation of 
work performed in the form of self-employment and the regulation of 
employment in household service companies are also studied. The regulation of 
domestic work is studied as an expression of state policy concerning the 
position of domestic workers. It is discussed from a feminist perspective,679 
thus, among other things, issues of power are crucial. 

                                                                                                                                       
parental leave. In other countries, for example Norway, Italy and France, questions about the 
character and societal importance of housework have received more attention. See for example 
Mariarosa Dalla Costa, Potere femminile e sovversione sociale, Firenze, La Nuova Italia, 1972, 
Tove Stang Dahl, Ekteskapet, den moderne husmannskontrakten, Oslo, 1976 and Christine 
Delphy & Diana Leonard, Familiar Exploitation, Cambridge, Polity Press, 1992. 
677 Much attention in labour law has recently been given to differences in employment conditions 
between Swedish and foreign employees. The so called Vaxholm conflict, which touches upon 
the legality of industrial action taken by Swedish trade unions of construction industry has been 
treated in Labour Court rulings  2004, No. 111 and 2005, No. 49. 
678 In several foreign investigations there are examples that men from countries with lower wages 
perform construction work and women from the same countries perform cleaning and other 
domestic work in private households. See for example SOU 1997:153 The Free Movement of 
Workers – Security and Equality, appendix No. 2, p. 58 (Germany) and p. 64 (the Czech 
Republic), Madeleine Leonard, Old Wine in New Bottles, 2001, p. 71, (Ireland).  
679 A feminist perspective may be defined as a critical perspective, which engages in identifying, 
exposing and changing power structures that are connected to gender (Claudia Lindén and Ulrika 
Milles in Feministisk bruksanvisning, 1995, p. 9). 
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Up till 1926, the so-called Tjänstehjonsstadgan, which compelled people 
without means for survival to enter into an employment relationship, helped to 
supply landowners with labour for agriculture and household purposes. For a 
long time, domestic work was the only job available to many women. When, 
however, other means of support opened up for women, a shortage of labour 
occurred in domestic work. Domestic work was the least desirable job because 
of the strong confinement involved and the low social value attached to the 
profession. Domestic work was mediated early by public and private 
employment offices both in this country and abroad. More than in other 
professions, private offices managed the mediation of domestic work. 

As working hours and occupational safety gradually came to be regulated in 
most areas of the labour market, domestic work was exempted. It was assumed  
that employers would want their private lives protected, thus homes were to 
remain free from control by supervising agents as far as possible. Domestic 
work in the employer’s home was also rarely considered to be in need of 
protection from legislation on occupational safety “because of its own 
nature”.680 It was considered less physically and psychologically tiring than 
other work, although working hours were sometimes twice as long in domestic 
as in industrial work. The tasks of domestic workers were supposed to be of 
such an individual and varied nature, that it was impossible to stipulate 
working hours in advance.681 By excluding domestic work, one may say that 
early labour legislation contributed to assigning women to the periphery of the 
labour market. Domestic work was often not seen as a profession for the very 
reason that it was not regulated by law or collective agreements.  

The main purpose of the Domestic Work Act of 1944 was to recruit labour 
power for the households. The Act was a measure taken to ease the burden of 
domestic work, thereby encouraging well-off women to bear and to rear 
children. It was, therefore, seen as part of the solution of the population issue. 
The Act was however constructed as a compromise, where the interest in 
freeing the home from state interventions played a powerful role. The rights to 
which domestic workers were entitled were therefore limited in comparison 
with employment rights in most other professions and the flight from domestic 
work continued. 

                                                        
680 Report given on the 9th of December 1909 by the Committee on Occupational Safety, p. 60. 
681 Government Bill 1944:217 p. 40. 
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During and after the Second World War, Swedish policies with regard to 
refugees and aliens became a means for recruiting labour to areas where there 
was a shortage, among others to domestic work. In order to provide a means of 
survival, male refugees were set to work in the forests or in agriculture and 
female refugees were employed in domestic labour. Nordic refugees were 
given a general work permit and other refugees were allowed to work without a 
permit only in certain areas, such as domestic work, where a serious shortage 
of labour prevailed. Later, there were special rules concerning aliens and 
domestic work, for example work permits were not required or were granted 
for shorter periods of time than in other areas. Thus, that part of immigrant 
policies which aimed to secure the same working and employment conditions 
for alien workers as for Swedish workers, was not applied to domestic work. 
Labour market regulation became a mechanism for creating difference 
according to both gender and nationality.  

When, in the 1960s and 1970s, women with small children started to engage 
in paid work, a great need for childcare emerged. Young women from the 
Swedish countryside were again recruited to domestic services. Experience of 
working in private households was a requirement for access to many kinds of 
education and helped to supply households with labour. The powerful 
expansion of parental leave and day-care centres at the end of the 1970s and in 
the 1980s reduced the demand for such labour in private households.  

To summarize, for long periods of time a certain amount of labour for 
private households was secured. This meant the setting up of separate solutions 
in the periphery of the labour market, where there were no requirements from 
the state regarding working and employment conditions. These special 
solutions have been conducive to domestic work being seen as ”not real work”.  

Those doing paid work in private homes have always been women, mostly 
young women and often women from the countryside. The work was often a 
transit profession and sometimes done in order to meet the requirements for 
access to education. In times of labour shortage and huge wage differences 
between Sweden and other countries, foreign women also performed domestic 
work. 

Today it is difficult to estimate the extent of paid domestic work in private 
households. Investigations conducted by the tax authorities show that 
frequently neither tax nor social insurance is paid when agreements are made 
directly between those who perform the work and the household. Regarding 
service companies, ”domestic work” and similar work are not a statistical 
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category, but can occur under various professional or company labels. 
Furthermore, there is no record kept by the migration authorities concerning the 
kind of work performed by people entering Sweden from other countries in the 
EU. 

Regarding the current regulation of work permits, in the main the same rules 
apply to domestic work as to other kinds of work. One exception is work 
permits for au pair work, which are characterized as permits for international 
exchange. In this case the permitted working hours are shorter, the minimum 
wage is lower and the permit is for a shorter time than for other kinds of work. 
As there are no trade unions for employment in private households, there is no 
check on employment conditions once a permit for domestic work has been 
granted.  

The requirement for work permits has lost its significance for the Swedish 
labour market for domestic work as low-wage countries with high 
unemployment rates have become members of the EU and the rules on free 
movement are generous. This means that labour market legislation on free 
movement and on private employment agencies help to increase the supply of 
foreign domestic workers from countries with low salaries while ignoring 
employment conditions. The current regulation, however, differs from work-
permit requirements in that the worker is not bound to a certain employer, 
either through direct requirements for a specific employment period with a 
specific employer or through exclusion from social rights on the part of the 
state. 

Today, neither the public employment office nor large established private 
employment offices mediate employments in households to any considerable 
extent. Domestic work has been exempted from the general obligation to 
inform the public employment office of any vacancies. Instead the mediation of 
domestic work is mostly done by private employment agencies specialising in 
domestic work. Part of that business has evolved around the au pair tradition, 
but the home pages of the agencies mostly convey the impression that they deal 
with maids and domestic workers from the Baltic countries, the Ukraine and 
Russia coming to households in Sweden and other countries in Western 
Europe. In reality au pair employment may turn out very differently depending 
on the parties’ aim in taking up the employment and their general economic 
situation. 

Current labour regulation of work in the employer’s household differs from 
general labour law regulation in several important ways, one being that the 
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employer has no obligation to provide written information about employment 
conditions. A written agreement must be established only on the demand of 
either party. Working hours in domestic work must not exceed forty hours a 
week on the average for a period of four weeks. This means they are as long as, 
but more flexible than, the working hours allowed according to the general 
Working Time Act (1982:673). But when the employee takes care of small 
children or another member of the household who cannot care for themselves – 
a common case in domestic work – regular working hours may be extended to 
52 hours a week on average. Ordinary working time is thus longer than in other 
jobs and the same is true for the overtime allowed.  

The right to leave – vacation, parental leave etc. – is the same in domestic 
work as in other work but the Domestic Work Act does not mention such rights 
to leave and confusion about this right might, therefore, arise. 

A special feature of the legislation on domestic work is that an employee 
may be dismissed without the employer having to give any particular reason. In 
other employments dismissal can only occur if there is a right cause. The length 
of notice is shorter than that prescribed in the Employment Protection Act 
(1982:80), but the regulation regarding notice is mandatory as opposed to the 
corresponding regulation in the Employment Protection Act, where the 
statutory rules on notice may be replaced by other rules in collective 
agreements. As in the Employment Protection Act, there is a possibility for 
either party to terminate the employment immediately, if the other party has 
severely violated the agreement. In domestic work, both parties must react 
within one week from the occurrence of the violation. In the Employment 
Protection Act, however, the time limitation for reacting applies only to the 
employer and is two months.  

The rules regarding inspection of working time and working environment in 
the Domestic Work Act differ from the regulation that applies to other 
employments. Inspection in domestic work, which means in private homes, 
may only occur on demand of one of the parties or if there is a special reason. 
This applies also if the employee is a minor. An employer, who demands too 
much overtime from a domestic worker in his or her household, cannot be 
punished therefore, but only if an injunction from the Work Environment 
Board has not been followed.  

To summarise, the differences are especially big between domestic work 
and other work regarding the right to file a suit, inspections and sanctions. 
Although the legislator must have been aware that questions concerning 
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domestic work hardly ever reach the authorities or the courts, these rules are 
especially restrictive. The differences between domestic work and other work 
have been maintained or extended through the implementation of EU 
directives, which exempt work in the employer’s household.  

The social context of employment in private households differs radically 
from the social context of the rest of the labour market. One very important 
difference is the absence of trade unions and collective agreements. The wages 
for domestic work are therefore entirely dependent on supply and demand and 
on the power relationship between the two parties in the individual 
employment agreement. The same is true for the outcome of negotiation 
situations concerning agreements in writing, overtime and work tasks. In such 
situations there are neither trade unions nor authorities to support the parties. 
Investigations (historical and abroad) show that employment conditions vary 
considerably between different households.682  

As there are neither trade unions nor inspection by the authorities, an 
employee (or employer) herself needs to know about the rules and how to go 
about utilizing her rights. In most cases it seems totally unlikely that a domestic 
worker would contact a lawyer or turn to the court to claim her rights. This is 
probably even more true if the employee is a foreign person.  

The result of the lack of knowledge and of information about the law and of 
the absence of inspection and sanctions is that the Domestic Work Act is almost 
invisible in the practice of the authorities and the courts. There have been no 
interventions on the part of the Work Environment Board and there have been 
only two cases concerning the application of the Domestic Work Act in the 
Labour Court.  

The legal status of employees in household service companies is different. 
The regulation of employment and working conditions in household service 
companies does not differ very much from conditions in other working areas. 
However, there are some differences. Inspection of working environment and 
working hours may only occur on the demand of one of the parties or if there 
are special reasons. The anti-discrimination legislation is not applicable as far 
as the relation between the customer and the employee are concerned. Both 
inspections of the work environment and protection against discrimination and 
harassment may however be dealt with in the agreement between the company 
and the customer. 
                                                        
682  
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kommissionär 
kommunalarbetarförbundet 
kontrollrätt 
konvention 
könssegregerad 
lagkommentar 
lantarbete 
ledighet 
legohjon 
legostadgan 
lön 
lönegaranti 
lösdriveri 
maktrelation 
marknad 
migrationsdomstol 
Migrationsverket 
minderårig 
minimilön 
nedskärning 
offentlig arbetsförmedling 
offentligrättslig 
omsorgsarbete 
ordinarie arbetstid 
permanent uppehållstillstånd 
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personaluthyrning 
personlig assistent 
praktik 
privat arbetsförmedling 
privatisering 
privaträttslig 
rasifierad 
rationalisering 
rekrytering 
riktlinjer 
rättshjälp 
rättspraxis 
sanktioner 
sedvana 
semester  
Serviceentreprenadavtalet 
servicesektorn 
sexuella tjänster 
sexuella trakasserier 
skadestånd 
skatteavdrag 
skattebrott 
skatter 
skattesubvention 
skyddslagstiftning 
social dumping 
sociala avgifter 
status 
stridsåtgärder  
strukturomvandling 
symbolisk 
tidsbegränsad anställning 
tillhandahållare av tjänster 
tillsvidareanställning 
tillsyn 
tjänarinna 
tjänstehjon 
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tjänstehjonsstadgan 
tjänstetvång 
trafficing 
trakasserier 
transnationell 
tredjelandsmedborgare 
tvister 
täckande av tillfällig brist 
uppdragsavtal 
uppdragstagare 
uppehållsrätt 
uppehållstillstånd 
upplysningsdirektivet 
uppsägning 
uppsägningstid 
uthyrning av arbetskraft 
utlänningspolitik 
utlänningsrätt 
utstationering 
varaktigt bosatt 
vederlag 
vård 
åldersskillnader 
övertid 
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