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Abstract 

National social security systems are not adapted to international situations which can cause 

problems when a person is working in two or more Member States. EU has therefore cre-

ated a coordination system which makes the national systems fit better together in interna-

tional sitautions. The coordination system has recently been updated and regulation no 

1408/71 and regulation no 574/72 have been replaced by regulation no 883/2004 and 

regulation no 987/2009. 

The main rule for determining the legislation applicable provides that the legislation of the 

Member State in which a person is working is applicable. When a person works in several 

Member States problems occur when trying to determine the applicable legislation, there-

fore the legislation in the State och residence can be applied instead.  

In order for the legislation in the State of residence to be applicable several critera in regu-

lation no 1408/71 had to be fulfilled. These criteria contained words which missed explicit 

defintions. The lack of clarity made it unclear what was required to meet the criteria to be 

subject to the exemption rule. 

The problems concerning the lack of clarity regarding the criteria has partly been elimi-

nated with the introduction of the new regulation. The legislature have taken away some of 

the unclear words but also kept some of them. It may also be noted that some new unclear 

words have been added. The author finds the explantions to the vague words in the new 

regulation more detailed than before but is still concerned with the fact that the explana-

tions are not detailed enough. The opinion of the author is that the explanations have sig-



 

 

nificant weaknesses which give rise to national interpretations. These national interpre-

taions will in turn endanger a consistent interpretation of the words and application of the 

rules of conflict 
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Sammanfattning 

Nationella socialförsäkringssystem är inte anpassade för internationella situationer. 

Problem beträffande socialförsäkringstillhörighet kan därför uppstå när en person 

arbetar i flera länder samtidigt. EU har skapat ett samordningssystem för att nationel-

la regler ska passa ihop i internationella situationer. Samordningssystemet uppdatera-

des nyligen genom införandet av förordning nr 883/2004 samt tillhörande tillämp-

ningsförordning som ersatte förordning nr 1408/71 och dess tillämpningsförordning.  

Samordningssystemet innehåller lagvalsregler som pekar ut vilket stats lagstiftning 

som är tillämplig på en person i en gränsöverskridande situation. Endast ett lands 

lagstiftning kan tillämpas på en viss situation. Huvudregeln, när en person arbetar i 

flera medlemsstater, är att personen ska omfattas av arbetsstatens lagstiftning. I un-

dantagsfall kan person istället omfattas av bosättningslandets lagstiftning. I förord-

ning nr 1408/71 fanns begrepp som saknade uttryckliga definitioner vilket medförde 

att det var oklart vad som krävdes för att uppfylla förutsättningarna för att omfattas 

av undantagsregeln.  

Begreppsproblematiken i förordning nr 1408/71 har till viss del eliminerats i och 

med införandet av förordning nr 883/2004, eftersom tidigare oklara begrepp helt ta-

gits bort. Lagstiftaren har även valt att behålla ett tidigare oklart begrepp men utveck-

lat begreppets innebörd. Det kan också konstateras att ny begreppsproblematik har 

tillkommit i och med införandet av förordning nr 883/2004. Författaren anser att 

trots att lagstiftaren i nuvarande lagstiftning mer utförligt förklarar begrepp som kan 



 

 

bli föremål för tolkningsproblem är förklaringarna inte tillräckligt utförliga. Det kvar-

står väsentliga brister i förklaringarna som ger upphov till nationella tolkningar som 

äventyrar en konform tolkning av begreppen och tillämpning av lagvalsregeln. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En fundamental frihet inom EU är att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare mellan 

medlemsstaterna. Det innebär att all diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet, 

med avseende på anställningsvillkor, arbetsförhållanden och lön, är förbjuden. Arbetstagare 

inom EU ska kunna anta erbjudanden om anställning, förflytta sig mellan medlemsstaterna 

samt uppehålla sig och stanna kvar i en medlemsstat på grund av arbete. Den fria rörlighe-

ten får begränsas men endast med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.1 

Principen om fri rörlighet för arbetstagare samverkar med EU:s regler om social trygghet.2 

Social trygghet säkras i varje medlemsland genom ett nationellt socialförsäkringssystem, en 

del av dessa regler är inte anpassade för internationella förhållanden och framstår därför 

som ofördelaktiga för arbetstagare i gränsöverskridande situationer.3 Sociala trygghetsför-

måner får inte, med hänsyn till kravet på fri rörlighet för arbetstagare, ha den effekten att 

arbetstagare bosatta i ett medlemsland avstår från att arbeta i andra medlemsländer.4 I Sve-

rige är systemet uppdelat på bosättningsbaserade försäkringar och arbetsbaserade försäk-

ringar.5 De arbetsbaserade förmånerna är till största delen finansierade av arbetsgivaravgif-

ter.6 Det är väsentligt, för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden i EU, att en arbets-

tagare som väljer att arbeta i en annan medlemsstat än han tidigare gjort inte förlorar de ar-

betsbaserade förmånerna han förvärvat eller blir skyldig att betala sociala avgifter i båda 

länderna.7 

I art 488 EUF stadgas att EU har rätt att lagstifta om åtgärder avseende social trygghet som 

gemenskapen anser nödvändiga för att upprätthålla den fria rörligheten över gränserna och 

motverka de negativa konsekvenser som de nationella socialförsäkringssystemen kan ge 

                                                 
1 Art 45 i Konsoliderade versioner av Fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om Europeiska Uni-

onens funktionssätt, hädanefter kallad EUF. Noten avser hela stycket. 

2 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.200. 

3 Pennings, F., European Social Security Law s.4. 

4 Pennings, F., European Social Security Law s.4. 

5 Socialförsäkringslag (1999: 799) 3 kap 1-5§§. 

6 Lodin, S-O. m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s.643f. 

7 Pennings, F., European Social Security, s.3f. 

8 År 2009 omnumrerades artiklarna i EUF, nuvarande art 48 var tidigare art 42. 
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upphov till i gränsöverskridande situationer. Med bakgrund i nuvarande art 48 EUF har 

EU skapat ett samordningssystem, i form av förordningar, där medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar avseende social trygghet har koordinerats för att underlätta den fria rörlighe-

ten och motverka att sociala avgifter måste betalas i två medlemsstater samtidigt.9 I en 

gränsöverskridande situation kan problem uppstå avseende vilket nationellt socialförsäk-

ringssystem som arbetstagaren ska tillhöra, eftersom den gemensamma regleringen inte till-

låter att en arbetstagare tillhör två socialförsäkringssystem samtidigt.10 Samordningssyste-

met innehåller därför lagvalsregler som bestämmer vilken medlemsstats lagstiftning som 

ska tillämpas på arbetstagaren. 

Detta samordningssystem har nyligen reformerats med anledning av att uttryck i den tidiga-

re regleringen saknade definitioner och befanns oklara vilket ledde till mycket rättspraxis 

som gjorde lagstiftningen svår att tolka och tillämpa.11 Ett av huvudsyftena med modernise-

ringen var att skapa ett enklare system som var lättare att tolka vilket skulle leda till att di-

vergerande uppfattningar eliminerades.12 En fråga som väcks är huruvida de tidigare odefi-

nierade uttrycken har preciserats närmare i den nya förordningen och om den tidigare lag-

valsproblematiken, som uppstod till följd av dessa oklara uttryck, därmed har kunnat un-

danröjas. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för EU:s samordningssystem för social trygghet ge-

nom att jämföra lagvalsregeln för arbetstagare verksamma i två eller flera medlemsstater i 

förordning nr 883/2004 med förordning nr 1408/71. Jämförelsen ska resultera i en analys 

utifrån följande frågeställning:  

– Har den tidigare begreppsproblematiken vid tillämpning av lagsvalsregeln i art. 14.2 i förord-

ning nr 1408/71 i och med införandet av förordning nr 883/2004 eliminerats? 

                                                 
9 Pennings, F., European Social Security Law, s.15f. 

10 Art 11.1 i förordning nr 883/2004 och art 13.1 i förordning nr 1408/71. 

11 Skäl 3 i förordning nr 883/2004. 

12 Skäl 3 i förordning nr 883/2004. 
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Om svaret på frågan är nekande är det för redogörelsen relevant att jämföra förordning nr 

883/2004 med Europaparlamentets och Rådets förslag till ändring av förordningen13. Jäm-

förelsen görs utifrån följande frågeställning: 

– Bidrar förslaget till att den kvarvarande begreppsproblematiken i förordning nr 883/2004 

elimineras? 

Slutligen ska jämförelsen, av art 14.2 i förordning nr 1408/71 med motsvarande reglering i 

förordning nr 883/2004, belysa de konsekvenser en eventuellt kvarvarande begreppspro-

blematik kan ge upphov till. 

De begrepp som i förordning nr 1408/71 kommer att utredas avgränsas till tre stycken: 

”normalt arbetar”, ”huvudsakligen arbetar” och ”viss del”. Det finns även andra begrepp i 

den aktuella bestämmelsen som är oklara men avgränsningen görs med hänsyn till att dessa 

bedöms vara de mest väsentliga för att kunna tillämpa lagvalsregeln. 

Gruppen arbetstagare är stor och författaren väljer att avgränsa uppsatsen till att inte om-

fatta sjömän eller offentligt anställda. Uppsatsen begränsas även till att endast omfatta eko-

nomiskt aktiva personer, eventuell problematik rörande personer som har arbetat i en med-

lemsstat och flyttar till en annan utan att arbeta berörs inte. Familjer och efterlevande till 

den arbetande personen lämnas också utanför uppsatsen. Vidare begränsas redogörelsen 

för undantagsreglerna samt analysen till att endast omfatta arbetstagare med en arbetsgiva-

re. Uppsatsen skrivs utifrån förutsättningen att arbetstagaren är bosatt i en av arbetsstaterna 

samt att dessa arbetsstater ligger inom förordningens tillämpningsområde, förhållanden ut-

över de nämnda berörs inte i uppsatsen. Författaren har valt de specifika avgränsningarna 

med hänsyn till att situationerna särregleras i samordningssystemet och att dessa särre-

gleringar inte ryms inom uppsatsens sidomfång. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån en juridisk metod vilken är nära anknuten till 

rättskälleläran14.15 Den traditionella juridiska metoden inbegriper rättskälleläran men utöver 

den också rättskälleprinciper samt metoder för faktahantering, det vill säga hur den samlade 

                                                 
13 KOM(2010)794 slutlig. 

14 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.36f. 

15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.38. 
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informationen ska tillämpas och tolkas.16 Uppsatsen har en tydlig EU-rättslig vinkling vilket 

får till följd att EU:s lagstiftning kommer vara utgångspunkten i denna uppsats. Enligt den 

traditionella juridiska metoden ska förarbeten till lagstiftningen analyseras men eftersom 

EU:s lagstiftning saknar förarbeten är det inte möjligt i denna uppsats.  

Till respektive förordning, som ska jämföras, finns däremot en tillämpningsförordning som 

beskriver hur huvudförordningarna ska tolkas och tillämpas. Tillämpningsförordningarna 

är fristående lagstiftning men kommer i uppsatsen att användas som förarbete för att för-

klara begrepp i huvudförordning. Eftersom tillämpningsförordningarna utgör gällande rätt 

har de dock ett starkare rättskällevärde än förarbeten. Utöver gällande lagstiftning kommer 

det senaste slutliga förslaget till ändring av nuvarande lagstiftning att studeras för att sedan 

jämföras med nuvarande lagstiftning, förordning nr 883/2004. Förslaget har ännu inte rati-

ficerats av EU men författaren anser ändå att det är så pass tillförlitligt att det kan användas 

för att ge en antydan om lagstiftningens framtida utformning. Lagstiftning och domstols-

praxis från Europeiska Unionens domstol, hädanefter kallas EUD, samt doktrin17 kommer 

att värderas hierarkiskt, det vill säga i den angivna ordningen. 

Den nya förordningen har varit i kraft sedan 2004 men började tillämpas först 2010 vilket 

medför att det saknas tillämplig rättspraxis avseende förordning nr 883/2004. I de fall det 

saknas en EU-rättslig förklaring till ett begrepp kommer ledning sökas i främst svensk 

rättspraxis men även i vägledningar utgivna av Försäkringskassan. Även om de nationella 

förklaringarna inte är EU-rättsligt bindande ger det en antydan om vad begreppet innebär 

och får därför tjäna som jämförelsematerial i denna uppsats.  

Vid redogörelsen för den nya och gamla förordningen samt förslaget till ändring av den nya 

förordningen kommer författaren att använda en deskriptiv metod vilket innebär en be-

skrivande framställning som ska ligga till grund för en jämförelse av lagvalsreglerna.18 En 

jämförande metod19 kommer att användas för att, med hjälp att tillämpningsförordningar-

na, tolka uttrycken och identifiera skillnader i huvudförordningarna. Rättspraxis samt juri-

disk litteratur ska studeras för att komplettera tillämpningsförordningarna i denna tolkning. 

                                                 
16 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.38. 

17 Med doktrin avses litteratur men även vetenskapliga artiklar. 

18 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.66. 

19 Med jämförande metod avser författaren att sammankoppla två objekt för att beskriva och analysera skill-
nader och likheter mellan dem. 
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Vidare ska uppsatsen resultera i en analys där doktrin tillämpas för att ge svar på om den 

tidigare begreppsproblematiken elimineras i och med införandet av förordning nr 

883/2004 samt vilka konsekvenser utformningen av förordningen får för arbetstagare verk-

samma i två eller flera medlemsstater  
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2 Introduktion till EU:s samordningssystem  

2.1 Varför finns ett samordningssystem på EU-nivå? 

EU bildades i syfte att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet mellan medlemssta-

terna, däribland fri rörlighet för arbetskraft.20 Den fria rörligheten innebar att all diskrimi-

nering på grund av nationalitet förbjöds.21 För att upprätthålla principen om fri rörlighet 

för arbetstagare och undvika diskriminering ansågs det därför nödvändigt att införa ett sär-

skilt system som tillförsäkrade migrerande arbetstagare social trygghet.22 Internationella 

samarbeten i sociala frågor var ingen ny företeelse, bi- och multilaterala konventioner hade 

slutits mellan länder sedan början av 1900-talet.23 

Den första EU regleringen på området var förordning nr 3/5824 samt tillhörande tillämp-

ningsförordning25. På grund av samhällsförändringar samt utveckling av rättsområdet be-

hövde lagstiftningen uppdateras och ersattes därför av förordning nr 1408/7126 och dess 

tillämpningsförordning, förordning nr 574/7227.28 Med anledning av EU:s utveckling och 

domar från EUD har lagstiftaren varit tvungen att uppdatera förordningarna ett flertal 

gånger under åren vilket har medfört att reglerna blivit komplexa och omständliga.29 Den 1 

maj 2010 ersattes därför förordning nr 1408/71 med tillhörande tillämpningsförordning av 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de socia-

la trygghetssystemen, hädanefter förordning nr 883/2004. Lagstiftaren ansåg att det var vä-

                                                 
20 Art 3 och art 45 i EUF. 

21 Art 45 EUF. 

22 Art 48 i EUF, tidigare art 42. Hänvisningen är till nuvarande reglering men samordningssystemet har sin 
rättsliga grund i denna bestämmelse och eftersom systemet har funnits sedan EU:s begynnelse fanns en 
motsvarande reglering även i det allra första fördraget. 

23 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.226.  

24 Förordning nr 3 den 25 september, 1958, OJ L30/561. 

25 Förordning nr 4 den 16 december, 1958, OJ L30/597. 

26 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. (EGT L, 5.7.1971, 
s.2) Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 
(EGT L 187, 10.7.2001, s.1), hädanefter förordning nr 1408/71. 

27 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 
1408/71 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s.1), hädanefter förordning nr 574/72. 

28 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet s.226ff. 

29 Skäl 3 i förordning nr 883/2004.  



 

 
7 

sentligt att den tidigare regleringen ersattes, moderniserades och förenklades för att kunna 

uppnå målet om fri rörlighet för personer.30 Förordningen trädde i kraft den 20 maj 2004 

men blev tillämplig först när dess tillämpningsförordning31 trädde i kraft.32 

De nationella socialförsäkringssystemen var och är fortfarande inte anpassade för gräns-

överskridande situationer utan bygger i de flesta fall i grunden på medlemsstaternas natio-

nella mål och syften.33 Det är vanligt att ett nationellt system bygger på att förmånstagaren 

bor eller arbetar i medlemsstaten, det vill säga systemet bygger på territorialprincipen.34 De 

nationella system som är uppbyggda på territorialprincipen kan ge upphov till positiva och 

negativa lagkonflikter vilket kan medföra att systemen utgör ett hinder mot principen om 

fri rörlighet.35 En positiv lagkonflikt innebär att arbetstagaren omfattas av flera länders na-

tionella system samtidigt medan en negativ lagkonflikt innebär att arbetstagaren inte omfat-

tas av något nationellt system.36 Syftet med ett samordnande system på EU-nivå är att så 

långt som möjligt eliminera territoriala begränsningar som skapar lagkonflikter mellan olika 

nationella system.37 

2.2 Samordningssystemets uppbyggnad och tillämplighet 

2.2.1 En koordinerande lagstiftning 

Medlemsstaterna har varit eniga om att det, för att upprätthålla principen om fri rörlighet 

för arbetstagare, måste finnas ett nära samarbete mellan medlemsstaterna på det sociala 

området.38 Vid utvecklingen av den europeiska socialförsäkringsrätten, för att samordna 

olika medlemsstaters nationella socialförsäkringssystem, har två huvudsakliga tekniker an-

vänts: harmonisering och koordinering.39 Harmonisering har använts för att förbättra med-

                                                 
30 Skäl 3 i förordning nr 883/2004. 

31 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbe-
stämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, hädanefter 
förordning nr 987/2009. 

32 Art 97 i förordning nr 987/2009. 

33 Cornelissen, R., 25 years of Regulation (EEC) No.1408/71 Its achievements and its limits s. 31. 

34 Pennings, F., European Social Security Law, s.4ff. 

35 Pennings, F., European Social Security Law, s.4ff. 

36 Pennings, F., European Social Security Law, s.4ff. 

37 Mål 44/65 Hessische Knappschaft p. 971. 

38 Westerhäll, L., Social trygghet i framtidens EU, s.3. 

39 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.75. 
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lemsstaternas nationella socialförsäkringssystem medan koordinering har använts i syfte att 

trygga arbetskraftens fria rörlighet.40 Målet med en koordinerad lagstiftning är att skapa uni-

forma regler som medför att medlemsstaternas nationella socialförsäkringslagstiftningar 

passar ihop i internationella situationer.41 De nationella reglerna lämnas med ett koordinerat 

samordningssystem intakta till skillnad från en harmoniserad lagstiftning som får materiella 

konsekvenser i medlemsstaternas nationella lagstiftningar.42 I de flesta fall innebär ikraftträ-

dandet av en harmoniserad EU-förordning att medlemsstaterna måste ändra sin nationella 

lagstiftning så att den anpassas till kraven i den harmoniserade förordningen.43 

Medlemsstaterna uttryckte tidigt, beträffande den fria rörligheten för arbetstagare, ett starkt 

ogillade mot att EU skulle göra stora ingrepp i de nationella socialförsäkringsreglerna och 

ansåg att en gemensam harmoniserad lagstiftning skulle sänka standarden på det sociala 

trygghetsområdet.44 För att respektera nationell lagstiftnings särskiljande drag har lagstifta-

ren därför valt ett koordinerat samordningssystem istället för en harmoniserad socialförsäk-

ringslagstiftning.45  

Med anledning av att det EU-rättsliga samordningssystemet inte är harmoniserat bidrar det 

till att nationell lagstiftning tillämpas i stor utsträckning.46 De olika medlemsstaternas natio-

nella lagstiftningar innehåller dock stora principiella skillnader som bidrar till att förord-

ningarna tillämpas olika vilket har medfört att samordningssystemet blivit komplicerat.47 

Samordningssystemet består inledningsvis av förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att lagstiftningen ska vara tillämplig på person och förmån.48 Vidare förklarar lagstiftaren i 

förordningens avdelning två vilken medlemsstats lagstiftning som ska tillämpas på arbetsta-

gare i en gränsöverskridande situation. Lagstiftningen anger även särskilda bestämmelser 

                                                 
40 Westerhäll, L., Social trygghet och migration, s.31f. 

41 Pennings, F., European Social Security Law, s.6. och Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social 
trygghet, s.75. 

42 Pennings, F., European Social Security Law, s.6. 

43 Pennings, F., European Social Security Law, s.6. 

44 Westerhäll, L., Social trygghet och migration, s.31f. 

45 Skäl 4 i förordning nr 883/2004. 

46 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.78. 

47 Pennings, F., European Social Security Law, s.6f. 

48 Art 2 och art 4 i förordning nr 1408/71 samt art 2 och art 3 i förordning nr 883/2004. 
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för olika förmånskategorier samt en del andra administrativa bestämmelser. Nedan redo-

görs för vilka förutsättningar som krävs för att samordningssystemet ska vara tillämpligt.  

2.2.2 Tillämpningsförutsättningar 

Det framgår inte direkt av lagstiftningen men för att gemenskapsreglerna överhuvudtaget 

ska bli tillämpliga krävs att det föreligger en gränsöverskridande situation som ligger inom 

lagstiftningens territoriala tillämpningsområde.49 Detta krav gäller både den nya50 och den 

tidigare51 förordningen.52  

Vad angår det territoriala tillämpningsområdet omfattas medlemsstaterna i EU, men genom 

EES-avtalet omfattas även EFTA-staterna, förutom Schweiz som omfattas genom ett sepa-

rat avtal, av förordningen.53 EUD har även uttryckt att arbete i tidigare kolonier till dessa 

länder omfattas av förordningens territoriala tillämpning, avgörande i målen var relationen 

mellan personen och socialförsäkringssystemet i den utpekade medlemsstaten oavsett var i 

världen arbetet hade utförts.54 Vidare, för tillämpning av det gemensamma samordningssy-

stemet, måste personen omfattas av den uppställda personkretsen samt den aktuella för-

månen måste omfattas av förordningens sakområde.55 Förutsättningarna i förordning nr 

1408/71, avseende personkrets och sakområde, har förändrats i förordning nr 883/2004.56 

Förordning nr 1408/71 omfattade endast ekonomiskt aktiva personer det vill säga: anställ-

da, egenföretagare och studerande. Det var därför väsentligt, för dess tillämplighet, att de-

finiera begreppet anställd. Lagstiftarens definition57 var bred vilket gav upphov till en 

mängd förhandsavgörande där EUD fick tolka vad begreppet anställd innebar.58 Det ansågs 

                                                 
49 Se bland andra mål C-153/91 Petit, p.8-10. 

50 Förordning nr 883/2004 och förordning nr 987/2009. 

51 Förordning nr 1408/71 och förordning nr 574/72. 

52 Pennings, F., European Social Security Law, s.27ff. 

53 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.252 som hänvisar till förordning 1408/71, se 
även Pennings, F., European Social Security Law, s.27f. som hänvisar till förordning nr 883/2004.  

54 Se bland andra mål 87/76 Bozzone, p. 7-8 och mål 300/84 Van Roosmalen p.28-29. Enligt Pennings, F., 
European Social Security Law, s.27ff. kan dessa rättsfall även appliceras på förordning nr 883/2004. 

55 Art 2 och art 4 i förordning nr 1408/71 samt art 2 och art 3 i förordning nr 883/2004. 

56 Jämför art 2 och art 4 i förordning nr 1408/71 med art 2 och art 3 i förordning nr 883/2004. 

57 Art 1a i förordning nr 1408/71. 

58 Cornelissen, R., 25 Years of Regulation (EEC) No. 1408/71; Its Achievments and Its Limits, s.42. 
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vara av stor vikt att begreppet, med hänsyn till att den fria rörligheten för arbetstagare var 

en grundläggande princip, och fortfarande är,(författarens anm.) inom gemenskapen, hade 

en gemenskapsrättlig definition.59 Med anledning av att en gemenskapsrättslig definition 

skulle begränsa principens tillämplighet ansåg EUD att uttrycket skulle tolkas extensivt.60 I 

mål C-337/97 Meeusen sammanfattade EUD flera tidigare uttalanden genom att definiera 

begreppet anställd enligt följande: ”varje person som utövar verklig och faktisk verksamhet, till vil-

ken inte räknas verksamhet som utövas i så pass liten omfattning att den framstås som ett marginellt 

komplement, skall betraktas som en arbetstagare”61.  

Personkretsen i förordning nr 883/2004 har utvidgats från att tidigare, endast omfatta eko-

nomiskt aktiva personer till att nu omfatta alla personer som är medborgare i en medlems-

stat62.63 Lagstiftaren ändrade personkretsen till att omfatta alla medborgare med anledning 

av att medlemsstaternas nationella lagstiftningar innehöll stora skillnader avseende vilka 

personer som omfattades av de sociala trygghetssystemen.64 Utöver kravet på medborgar-

skap måste personen även omfattas eller tidigare ha omfattats av minst en medlemsstats na-

tionella socialförsäkringssystem.65 Förordning nr 1408/71 ställde samma krav beträffande 

tillhörighet till ett nationellt system.66 

Utöver kravet på att personen måste omfattas av lagstiftningens uttryckliga personkrets 

måste också de aktuella förmånerna omfattas av förordningens materiella tillämpningsom-

råde. Både den nya och gamla förordningen består av en uttömmande lista där lagstiftaren 

har angivit vilka förmåner som omfattas av samordningssystemet.67 Förmåner som inte 

finns med på listan, till exempel studiemedel eller bostadsbidrag, omfattas inte av förord-

                                                 
59 Mål 75/63 Unger, vilket är ett mål som hänför sig till förordning nr 3/58 men som ändå anses vara rele-

vant, ställningstagandet har bekräftats av EUD i bland andra mål 66/85 Blum. Se även Cornelissen, R., 25 
Years of Regulation (EEC) No. 1408/71; Its Achievments and Its Limits, s.42. 

60 Mål 53/81 Levin. 

61 Mål C-337/97 Meeusen, p.13. 

62 Med medlemsstat menas alla stater som förbundit sig att tillämpa förordningen vilka förutom EU:s med-
lemsstater är EFTA-staterna: Schweiz, Lichtenstein, Norge och Island. 

63 Pennings, F., European Social Security Law, s.35. 

64 Skäl 7 i förordning nr 883/2004.  

65 Art 2 i förordning nr 883/2004. 

66 Art 2 i förordning nr 1408/71. 

67 Art 4 i förordning nr 1408/71 samt art 3 i förordning nr 883/2004. 
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ningens sakområde.68 Förordningarna kräver dessutom att de erhållna förmånerna är för-

ankrade i nationell lagstiftning samt att samordningssystemet enbart tillämpas på lagstift-

ning avseende social trygghet och inte social hjälp.69 Den uttömmande listan har utvidgats 

något i och med införandet av förordning nr 883/2004.70 

                                                 
68 Pennings, F., European Social Security Law, s.47. 

69 Art 4 i förordning nr 1408/71 och art 3 i förordning nr 883/2004, se även Cornelissen, R., 25 Years of 
Regulation (EEC) No. 1408/71; Its Achievments and Its Limits s.40. 

70 Förmåner vid moderskap har utvidgats till att även omfatta faderskap samt förmåner vid förtida pensione-
ring har adderats till listan. 
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3 Lagvalsregler 

3.1 Inledning 

För att en arbetstagare ska kunna tillämpa regleringen måste det i varje enskilt fall avgöras 

vilket lands lagstiftning som är tillämplig på situationen. Syftet med lagsvalsreglerna är att 

undvika positiva och negativa lagkonflikter som kan uppstå vid gränsöverskridande arbets-

förhållanden.71 Förordningen innehåller en uttrycklig huvudregel samt undantagsregler för 

vissa specifika situationer.72 Den stat vars lagstiftning blir tillämplig kallas den kompetenta 

staten.73 Medlemsstaterna själva har ingen möjlighet att styra över förordningens lagvalsreg-

ler utan pekas en medlemsstats nationella lag ut som tillämplig är den staten bunden av lag-

valet.74  

Det finns dock ingen garanti för att arbetstagare som omfattas av förordningen kommer att 

täckas av den genom lagvalet utpekade medlemsstatens socialförsäkringssystem.75 Varje 

medlemsstat får bestämma vad som krävs för att en person ska kunna ansluta sig till med-

lemsstatens nationella socialförsäkring.76 Bosättning inom landet är dock en faktor som 

EUD fastställt att medlemsstater inte får kräva för att anslutning ska vara möjlig.77 Det får i 

övrigt inte förekomma andra krav som på något annat sätt kan verka diskriminerande mot 

arbetare som inte är medborgare i medlemsstaten.78  

3.2 ”Single state principen” 

Det var enligt huvudregeln i artikel 13.1 i förordning nr 1408/71 endast möjligt att omfat-

tas av lagstiftningen i ett medlemsland. I förordning nr 3/58, föregångaren till nr 1408/71, 

fanns ingen sådan uttrycklig begränsning. Oklarheten i förordning nr 3/58 medförde ett 

flertal rättsfall från EUD där domstolen förklarade att det var möjligt att omfattas av två 

medlemsländers lagstiftningar samtidigt om lagstiftningarna gav supplementärt skydd och 

                                                 
71 Mål 50/75 Helga Massonet p.15. Målet hänför sig till förordning nr 3/58 men enligt Erhag, T., Fri rörlighet 

och finansiering av social trygghet, s.260 är lagvalsreglernas syfte fortfarande detsamma. 

72 Art 13-17 i förordning nr 1408/71 samt art 11-16 i förordning nr 883/2004. 

73 Pennings, F., European Social Security Law, s.73. 

74 Pennings, F., European Social Security Law, s.73. 

75 Berg, E, Welander, J., Fri rörlighet och social trygghet, s.21f. 

76 Mål 110/79 Coonan, p.12. 

77 Mål 2/89 Kits van Heijningen, p.20-21. 

78 Cornelissen, R., 25 years of Regulation (EEC) No.1408/71 Its achievments and its limits, s.36f. 
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var till förmån för personen.79 Domsluten ledde till förvirring vilket medförde att lagstifta-

ren valde att införa en uttrycklig regel om ”single-state principen” i förordning nr 

1408/71.80 Principen innebar att endast ett lands lagstiftning kunde vara tillämplig på en 

specifik situation.81 Den utpekade lagstiftningen hade så kallad exklusiv effekt som medför-

de att ingen annan lagstiftning kunde vara tillämplig samtidigt.82 Införandet av regeln med-

förde att de komplikationer som tidigare uppstått när flera olika rättsystem konkurrerat 

med varandra undveks.83 Undantag från huvudregeln gjordes dock i det fall en person var 

anställd i ett medlemsland och egenföretagare i ett annat medlemsland.84 Lagstiftaren har 

valt att behålla principen, om att endast ett lands lagstiftning kan vara tillämplig, i förord-

ning nr 883/2004.85 Undantaget från huvudregeln, som fanns i förordning nr 1408/71, har 

dock eliminerats i den nya förordningen. 

Att tillhöra ett lands lagstiftning innebär att personen, om den nationella lagstiftningen fö-

reskriver så, måste bidra till det medlemslandets nationella socialförsäkringssystem samt har 

rätt att få del av de sociala rättigheter systemet föreskriver. Eftersom en person bara kan 

omfattas av ett lands lagstiftning uppstår tillämpningsproblem när personen arbetar i flera 

medlemsstater. Lagstiftaren har därför valt att instifta gemensamma lagvalsregler som före-

skriver vilket lands lagstiftning en person i en gränsöverskridande arbetssituation ska tillhö-

ra.86 

3.3 Huvudregel: lex loci laboris 

Huvudregeln för en anställd person var enligt förordning nr 1408/71 att personen omfat-

tades av lagstiftningen i arbetsstaten.87 Denna princip, kallad lex loci laboris, har sitt ur-

sprung i förordning nr 3/58 och ansågs av dåvarande sex EU-medlemsstater logisk att till-

                                                 
79 Mål 92/63 Nonnenmacher och mål 19/67 Van der Vecht. Se även Berg E., Welander, J., Fri rörlighet och 

social trygghet, s.23. 

80 Skäl s.1 i förordning nr 1408/71 samt Berg, E., Welander, J., Fri rörlighet och social trygghet, s.23. 

81 Pennings, F., European Social Security Law, s.73. 

82 Pennings, F., European Social Security Law, s.73. 

83 Cornelissen, R., 25 years of Regulation (EEC) No.1408/71 Its achievments and its limits, s.32ff. 

84 Art 14c i förordning nr 1408/71. 

85 Art 11.1 i förordning nr 883/2004. 

86 Pennings, F., European Social Security Law, s.73f. Noten avser hela stycket. 

87 Art 13.2a i förordning nr 1408/71. 
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lämpa.88 Denna princip upprätthålls som huvudregel även i nuvarande förordning.89 En av 

anledningarna därtill är dess nödvändighet för att undvika social dumpning90.91 Huruvida 

det är en lämplig huvudregel har diskuterats av flera kritiker och blivit ett aktuellt ämne i 

och med att unionen har utvidgats med länder vars system är uppbyggt på bosättnings-

krav.92 

3.4 Undantagsregel: lex loci domicilii 

3.4.1 Inledning 

I två fall tillät förordning nr 1408/71 undantag från huvudregeln: vid utsändning av arbets-

tagare och när en arbetstagare arbetade i två eller flera medlemsstater.93 Dessa två undantag 

återfinns också i förordning 883/2004.94 Utsändning innebär att ett företag, till vilket ar-

betstagaren normalt är knuten, låter personen arbeta i ett annat medlemsland under en be-

gränsad tid, enligt förordning nr 883/2004, maximalt 24 månader.95 Det andra undantaget 

berör personer som simultant arbetar i flera medlemsstater, vilket kommer förklaras i detalj 

i uppsatsens kapitel fyra. 

Istället för principen om att arbetsstatens lagstiftning ska tillämpas föreskriver regleringen 

att bosättningslandets lagstiftning ska tillämpas, principen kallas lex loci domicilii. Anled-

ningen till att lagstiftaren väljer att öppna upp för detta avsteg från huvudregeln förklaras 

inte närmare i varken skälen till förordningarna eller i någon av dess tillämpningsförord-

ningar. Av doktrin framgår att om huvudregeln tillämpas när en person tillfälligt under en 

begränsad tid arbetar i ett annat land skulle det leda till många administrativa formaliteter 

vilket skulle påverka den fria rörligheten negativt.96 Vad avser personer som arbetar i fler än 

                                                 
88 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.263. 

89 Art. 11.3a i förordning 883/2004. 

90 Social dumpning uppstår när en arbetsgivare i stor utsträckning väljer att anställa utländsk arbetskraft istäl-
let för inhemsk på grund av att den utländska arbetskraften är billigare. 

91 Pennings, F., European Social Security Law, s.72. 

92 Se bland andra Pennings, F., Co-ordination of Social Security on the basis of the state-of-employment prin-
ciple. Time for an alternative?, Common Market Law Review, 2005 vol 42 s.67-89, och Christensen, A., 
Malmstedt, M., Lexi Loci Laboris versus Lex Loci Domocilii – an Inquiry into the Normative Foundations 
of European Social Security Law, European Journal of Social Security Law, 2000 vol 2/1, s.69-111. 

93 Art. 14.1-2 förordning nr 1408/71. 

94 Art 12.1 och art. 13.1. förordning 1408/71. 

95 Art 12.1 i förordning nr 883/2004. 

96 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.270. 
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en medlemsstat medför undantaget att det blir lättare att upprätthålla ”single-state princi-

pen” vilket annars skulle medföra avsevärda svårigheter att avgöra vilket lands lagstiftning 

som är tillämplig.97 

3.4.2 Bosättning 

Bosättningsbegreppet är centralt vid tillämpning av undantagsreglerna med anledning av att 

det är bosättningslandets lagstiftning som blir tillämplig. I förordning nr 1408/71 definie-

rades bosättning i art 1h, där lagstiftaren angav att det skulle vara en stadigvarande bosätt-

ning. Definitionen ansågs inte tillräckligt precis för att förklara och ge svar på i vilket land 

en person skulle anses vara bosatt.98 I mål 13/73 Willy Hakenberg utvecklade domstolen där-

för lagstiftarens förklaring. EUD fäste i målet stor vikt vid att personen hade en permanent 

adress i ett medlemsland där han också var medborgare. Det land personen hade sitt sta-

digvarande centrum för levnadsintresse samt det faktum att han återvände till sin perma-

nenta adress efter sina handelsresor var också avgörande vid bedömningen.99 

I mål 76/76 Di Paolo utvecklade EUD sin förklaring i det tidigare målet och förtydligade 

vilka faktorer som bör beaktas när centrum för levnadsintressen och därigenom bosätt-

ningsland avgörs. Familjesituation, anställningsförhållanden, arbetets karaktär, tidsförhål-

landen samt personens intention är faktorer som ansågs var viktiga att beakta.100 Trots 

EUD:s förtydligande av begreppet så är definitionen fortfarande oklar.101 I det fall en per-

son bor sex månader om året i en medlemsstat och sex månader i en annan medlemsstat 

kan det vara svårt att avgöra i vilken stat person ska anses vara bosatt.102 

Förordning nr 883/2004 innehåller samma definition som förordning nr 1408/71 avseende 

bosättning.103 I tillämpningsförordningen104 har lagstiftaren däremot valt att förklara hur 

bosättningslandet ska avgöras när två eller flera medlemsstater inte kan enas om i vilket 

                                                 
97 Pennings, F., European Social Security Law, s.88f. 

98 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.284. 

99 Mål 13/73 Willy Hakenberg p.31-32. 

100 Mål 76/76 Di Paolo p.18-22. 

101 Pennings, F., Regulation 1408/71 and the room for manipulation of the facts, s.361. 

102 Pennings, F., Regulation 1408/71 and the room for manipulation of the facts, s.361. 

103 Art 1j i förordning nr 883/2004. 

104 Förordning nr 987/2009. 
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land en person ska anses vara bosatt. 105 Bosättningen ska avgöras utifrån personens huvud-

sakliga intressen.106 Bestämmelsen innehåller kriterier som kan användas för att utröna var 

personens huvudsakliga intressen finns.107 Om berörda stater vid beaktande av faktorerna 

trots det inte kan enas om vilket land som ska utgöra bosättningsland, ska den berörda per-

sonens intention med hänsyn till alla omständigheter beaktas.108 

De kriterier som lagstiftaren förelår ska beaktas överensstämmer i stora drag med de krite-

rier som EUD diskuterade i mål 76/76 Di Paolo. Författaren tolkar det som att lagstiftaren 

uppenbarligen anser att det finns fog för att lagstifta om en förklaring till begreppet. Trots 

att lagstiftaren valt att införa kriterier som kan användas för att avgöra bosättningsland ska-

par begreppet fortfarande tillämpningsproblem i medlemsstaterna.109 

                                                 
105 Art 11.1 i förordning nr 987/2009. 

106 Art 11.1 i förordning nr 987/2009. 

107 Kriterierna är: vistelsens varaktighet och kontinuitet samt personens situation. Vid bedömning av perso-
nens situation kan bland annat familjeförhållanden och bostadsförhållanden bedömas. 

108 Art 11.2 i förordning nr 987/2009. 

109 Jorens, Y., European Report 2010, s.16. 
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4 Arbete i två eller flera medlemsstater 

4.1 Inledning 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.4.1 tillämpas bosättningslandets lagstiftning istället för ar-

betsstatens lagstiftning i två fall. Det första fallet som undantas från huvudregeln rör ut-

sändning av arbetstagare.110 Det andra undantaget, när bosättningslandets lagstiftning till-

lämpas istället för arbetsstatens lagstiftning, avser personer som arbetar i två eller flera 

medlemsstater samtidigt.111 För att omfattas av den andra undantagsregeln krävs att ett fler-

tal rekvisit är uppfyllda. De rekvisit som enligt förordning nr 1408/71 krävdes för att om-

fattas av den andra undantagsregeln har genom åren givit upphov till en mängd avgöranden 

från EUD avseende hur rekvisiten skulle tolkas och således även hur lagvalsregeln skulle 

tillämpas. 

Nedan följer en redogörelse för den andra undantagsregelns utformning. Redogörelsen fo-

kuserar på begrepp som i förordning nr 1408/71 förefallit vara oklara vilket har medfört att 

lagvalsregeln i nämnda förordning varit svårtillämplig. Vidare redogörs för motsvarande 

bestämmelse i förordning nr 883/2004 för att jämföra utformningen och utreda hur lagstif-

taren valt att lösa den tidigare begreppsproblematiken. Lagstiftaren har även föreslagit en 

revidering av nuvarande förordning. Redogörelsen kommer därför också innehålla de för 

uppsatsen relevanta delarna av förslaget. 

För att undantagsregeln i art 14.2 i förordning nr 1408/71 skulle kunna tillämpas var en rad 

förutsättningar tvungna att vara uppfyllda. Artikeln var uppdelad i två delar där den första 

delen, 14.2a, endast avsåg transportpersonal. Den andra delen, 14.2b, tillämpades på alla 

andra anställda personer som inte omfattades av artikel 14.2a. Gemensamt för både trans-

portpersonal och övriga anställda, för att undantagsregeln skulle vara tillämplig, var att ar-

betstagaren var tvungen att ”normalt arbeta” i två eller flera medlemsstater. Vidare, för att 

transportpersonal skulle omfattas av bosättningslandets lagstiftning istället för lagstiftning-

en i den medlemsstat arbetsgivaren hade sitt säte, var arbetstagaren tvungen att ”huvud-

sakligen arbeta” i bosättningslandet. För arbetstagare som inte omfattades av transport-

personalens regler stadgade förordning nr 1408/71, för att bosättningslandets lagstiftning 

skulle vara tillämplig, att ”viss del” av arbetet skulle vara utfört i bosättningslandet.  

                                                 
110 Art 12.1 i förordning nr 883/2004 samt art 14.1 i förordning nr 1408/71. 

111 Art 13.1 i förordning nr 883/2004 samt art 14.2 i förordning nr 1408/71. 
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4.2 Begreppet ”normalt arbetar” 

4.2.1 Förordning nr 1408/71 

Det gavs ingen närmare förklaring, i förordningen, till vad lagstiftaren menar med uttrycket 

”normalt arbetar”. Inte heller tillämpningsförordningen förklarade vad begreppet innebar. I 

mål 8/75 Foot-Ball Club d’Andlau som handlade om en grupp musiker bosatta i Tyskland 

men anställda av en fransk arbetsgivare försökte EUD tolka begreppets betydelse. Musi-

kerna arbetade främst i Tyskland men då och då även i Frankrike. EUD förklarade att med 

hänsyn till undantagsregelns syfte omfattades inte bara de personer som vanemässigt112 ar-

betade i två eller flera medlemsstater utan även de som endast gjorde det då och då113.114 

Hur mycket som krävdes för att uppfylla kriteriet att arbeta då och då förtydligades dock 

inte i rättsfallet.  

I ett senare avgörande från EUD, mål 2/89 Kits van Heijningen, ansågs undantagsregeln till-

lämplig på en pensionerad lärare som arbetade två timmar om dagen två dagar i veckan.115 

Detta uttalande från EUD medförde ett visst förtydligande av begreppet så till vida att ar-

bete två timmar om dagen två dagar i veckan åtminstone räckte för att omfattas av undan-

tagsregeln. EUD kommenterade även begreppet i mål C-425/93 Calle Grenzshop. Målet 

handlade om en person som var bosatt i Danmark men anställd i Tyskland. Arbetet utför-

des huvudsakligen i Tyskland men några timmar i veckan utfördes arbetet i Danmark. 

EUD ansåg att den arbetssituationen motsvarade ”normalt arbete” i två medlemsstater i 

enlighet med förordningen.116 

 

Författare har i doktrin diskuterat hur begreppet bör tolkas, enligt Van Zeben och Donders 

har Administrativa Kommissionen117 indikerat att ”normalt arbete” kan motsvara så lite 

                                                 
112 Min översättning för ”habitually”. 

113 Min översättning för ”occasionally”. 

114 Mål 8/75 Foot-Ball Club d’Andlau p.10. 

115 Mål 2/89 Kits van Heijningen p.7-11. 

116 Mål 425/93 Calle Grenzshop p.15. 

117 Lagstiftaren har valt att inrätta en administrativ kommission bestående av representanter från varje med-
lemsland som bland annat har till uppgift att tolka bestämmelser i förordningarna. Tolkningarna offentlig-
görs genom beslut. Besluten är dock inte bindande utan endast vägledande. Se skäl 38 i förordning nr 
883/2004, samt slutet av skälen i förordning nr 1408/71. 
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som en dag per vecka eller några dagar per månad.118 Författaren anser att Administrativa 

Kommissionens beslut ger en antydan om att kravet är lågt ställt. Pennings hävdar att 

EUD:s ställningstagande i mål 2/89 Kits Van Heijningen tyder på att en person kan påstå att 

arbete utförs i två medlemsstater oavsett hur många timmar han arbetar i de båda staterna, 

avgörande är att han faktiskt arbetar som anställd i medlemsstaterna.119 Fyra timmar, som i 

målet räckte för att undantagsregeln skulle vara tillämplig, är inget minimum.120 Mini-

mimängden är troligtvis när en arbetsprestation är så liten och obetydlig att det inte kan kal-

las arbete, eller att det inte kan föreligga ett anställningsförhållande i den specifika med-

lemsstaten för mindre än det tidsomfång som är aktuellt i ett visst fall.121 Problematiken av-

seende begreppet har inte vidare utretts av lagstiftaren eller EUD och därför kvarstår frå-

gan var gränsen mellan onormalt och normalt arbete går och således också var gränsen 

mellan huvudregeln och undantagsregeln går.  

4.2.2 Förordning nr 883/2004 

I förordning nr 883/2004 har lagstiftaren valt att behålla uttrycket ”normalt arbetar”.122 Vid 

tillämpning av den tidigare förordningen har EUD förklarat begreppet främst genom att 

ange om omständigheterna i en viss situation var tillräckliga för att omfattas av undantags-

regeln eller inte. EUD har inte uttryckligen förklarat vad begreppet ”normalt arbetar” inne-

bär. Förordning nr 883/2004 innehåller i likhet med den tidigare förordningen inte heller 

någon förklaring till hur begreppet ska tolkas. I tillämpningsförordningen har lagstiftaren 

däremot valt att i viss mån specificera begreppet:  

”Vid tillämpning av förordning nr 883/2004 ska en person som normalt arbetar som anställd i 

två eller flera medlemsstater särskilt avse en person som: 

a, samtidigt med anställningen i en medlemsstat arbetar som anställd i en eller flera andra med-

lemsstater, oberoende av denna separata anställnings varaktighet eller art, 

                                                 
118 Van Zeben, M., Donders, P., Coordination of Social Security: Developments in the Area of Posting, s.113. 

Vidare hänvisning till när och var Administrativa Kommissionen uttalat detta saknas. 

119 Pennings, F., Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts, s.358. 

120 Pennings, F., Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts, s.358. 

121 Pennings, F., Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts, s.358. 

122 Art 13.1 i förordning nr 883/2004. 



 

 
20 

b, i två eller flera medlemsstater kontinuerligt har olika anställningar, med undantag för marginel-

la anställningar, oberoende av hur ofta eller hur regelbundet växlingen sker.”123 

De två situationer som lagstiftaren valt är, med hänsyn till ordvalet ”särskilt avse”, inte de 

enda situationerna som kan utgöra ”normalt arbete”. Den första situationen avser en per-

son som arbetar i ett medlemsland men samtidigt har ytterligare en eller flera anställningar i 

ett annat land, oberoende av den första anställningen. Den andra situationen avser en per-

son som med viss kontinuitet arbetar i två eller flera medlemsländer samtidigt. Dessa två si-

tuationer är lika men författaren tolkar att den första situationen berör fall där den supple-

mentära anställningen är mer temporär och den andra situationen berör personer som kon-

tinuerligt har två anställningar parallellt. På grund av att förordningen endast varit ikraft 

drygt ett år har EUD ännu inte hunnit avgöra något fall beträffande begreppets betydelse i 

den nya förordningen. 

4.2.3 KOM(2010)794 slutlig 

Trots att huvudförordningen och tillämpningsförordningen endast varit ikraft i drygt ett år 

finns ett förslag från Europeiska kommissionen, hädanefter kommissonen, om ändringar i 

gällande förordning.124 Förordningarna är utformade utifrån medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar som de såg ut år 2004 och när förordningarna väl trädde i kraft var de inte 

anpassade till de senaste årens förändringar som har påverkat de sociala trygghetssyste-

men.125 Bland annat föreslås att förklaringen till begreppet ”normalt arbetar” i tillämpnings-

förordningen ändras enligt följande: 

”När artikel 13.1 i grundförordningen tillämpas, ska en person som ”normalt arbetar som an-

ställd i två eller flera medlemsstater” avse en person som samtidigt eller omväxlande har en eller 

flera separata anställningar hos samma företag eller arbetsgivare eller hos olika företagare eller ar-

betsgivare i två eller flera medlemsstater, med undantag av marginella anställningar”126 

Med den nya lydelsen vill kommissionen klargöra att en bisyssla som utförs under kort tid 

och som resulterar i en obetydlig inkomst inte utgör ”normalt arbete”. Ändringen medför 

även att skillnaden mellan begreppen ”samtidiga” och ”växlande” försvinner. Det är en 

                                                 
123 Art 14.5 i förordning nr 987/2009. 

124 Kom(2010)794 slutlig. 

125 Kom(2010)794 slutlig, s.2. 

126 Kom(2010)794 slutlig, s.15. 
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medveten revidering från lagstiftaren för att öka den rättsliga tryggheten för personer som 

utför ett faktiskt arbete i en medlemsstat men samtidigt bara har ett marginellt arbete i en 

annan medlemsstat. Ändringen syftar även till att undvika att personer som arbetar i en 

medlemsstat men bor i en annan, genom att ta anställning för ett marginellt arbete i bosätt-

ningsstaten, utnyttjar undantagsregelns utformning för att omfattas av bosättningslandets 

lagstiftning.127 

4.3 Begreppen ”huvudsakligen arbetar” och ”viss del” 

4.3.1 Förordning nr 1408/71 

Lagvalsreglerna för resande och flygande personal reglerades i artikel 14.2a. Utgångspunk-

ten var att: transportpersonal som är anställda av ett företag som bedriver internationell 

transport av passagerare eller gods med järnväg, landsvägstransporter, flyg eller inrikes sjö-

fart ska omfattas av lagstiftningen i det land där företaget har sitt säte förutsatt att sätet är 

beläget i en medlemsstat.128 Lagstiftningen medgav dock avsteg från denna utgångspunkt i 

det fall företaget hade en filial, fast representation eller när arbetstagaren utförde arbete i 

sitt bosättningsland.129 I stället för att företagets säte skulle avgöra vilket lands lagstiftning 

som skulle tillämpas stadgades att: i det fall arbetstagaren ”huvudsakligen arbetar” i den 

medlemsstat där han är bosatt omfattas han av bosättningslandets lagstiftning oavsett var 

företaget har sitt säte eller är representerat.130  

Varken huvudförordningen eller dess tillämpningsförordning innehöll någon förklaring till 

begreppet ”huvudsakligen arbetar”. Det framstod som ett medvetet val från lagstiftarens 

sida att inte uttrycka någon procentuell regel för vad som motsvarade ”huvudsakligt arbe-

te”.131 Den generellt utformade lagstiftningen öppnade för att istället avgöra begreppets be-

tydelse utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.132 Någon tolkningsfråga avseende be-

greppet har dock ännu inte nått EUD. I detta läge är det möjligt att läsaren ifrågasätter om 

det verkligen är ett oklart begrepp. Författaren anser att det faktum att EUD inte tolkat be-

                                                 
127 Kom(2010)794 slutlig, s.8. Noten avser hela stycket. 

128 Art. 14.2a i förordning nr 1408/71. 

129 Art 14.2a(i) i förordning nr 1408/71. 

130 Art. 14.2a(ii) i förordning nr 1408/71. 

131 Erhag, T., Utflaggning” i internationell transportverksamhet, s.100. 

132 Erhag, T., Utflaggning” i internationell transportverksamhet, s.100. 
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greppet inte utesluter att det har uppstått tolkningsproblem. Författarens ståndpunkt ex-

emplifieras nedan med ett svenskt rättsfall133.  

Ett svenskt åkeriföretag med säte i Sverige bedrev internationell åkeriverksamhet. För dessa 

internationella resor hade företaget tyska chaufförer anställda. Chaufförerna var tyska med-

borgare, bosatta i Tyskland och det var även i Tyskland de mottog instruktioner om kör-

ningarna samt påbörjade dem. Åkeriföretaget ansåg inte att det var skyldigt att betala ar-

betsgivaravgifter för de tyska chaufförerna i Sverige. Med stöd av art 14.2a(ii) hävdade åke-

riet att bosättningslandets lagstiftning skulle tillämpas på chaufförerna eftersom de ”huvud-

sakligen arbetade” i Tyskland. Företaget ansåg att arbetstiden var det vägledande kriteriet 

som skulle bedömas för att avgöra hur begreppet ”huvudsakligen arbetar” skulle tolkas. 

Vid beräkning av arbetstiden ansåg företaget att endast den faktiska arbetstiden, det vill 

säga den tid chaufförerna framförde sina fordon, skulle bedömas. Utifrån en sådan bedöm-

ning hade mer än 50 % av den totala arbetsmängden, utförts i Tyskland, vilket enligt svens-

ka regler innebar att arbetstagarna hade uppfyllt kriteriet att ”huvudsakligen arbeta” i sitt 

bosättningsland. 

Skatteverket, som var motpart i målet, ansåg däremot att arbetsgivaravgifterna skulle beta-

las i Sverige. Skatteverket vidhöll att artikel 14.2 i förordning nr 1408/71 var tillämplig men 

att tolkningen av begreppet ”huvudsakligen arbetar” skulle göras med utgångspunkt i hela 

förrättningarna vilket förutom körtid även inkluderade vilo- och väntetid, särskilt eftersom 

arbetstagarna fick lön även för denna tid. Skatteverkets bedömning skulle innebära att det 

”huvudsakliga arbetet” hade utförts i Italien, och inte Tyskland. Vid tillämpning av art 14.2 

i förordningen skulle Skatteverkets inställning medföra att chaufförerna inte uppfyllde kri-

teriet att ”huvudsakligen arbeta” i bosättningslandet vilket skulle medföra att undantagsre-

geln inte var tillämplig. 

Förvaltningsrättens första instans instämde i Skatteverkets tolkning, hela förrättningen skul-

le bedömas för att avgöra om chaufförerna ”huvudsakligen arbetade” i bosättningslandet. 

Domen överklagades till Kammarrätten som undanröjde Förvaltningsrättens dom och i 

stället instämde i åkeriets tolkning: Tyskland hade utgjort den fasta basen för chaufförerna, 

eftersom de mottog sina körorder där, utgick ifrån samt återvände till efter avslutade kör-

ningar. Sammantaget, och tillsammans med faktorn att den större delen av körningarna 

                                                 
133 Kammarrätten i Göteborg dom den 13 juni 2003, mål nr 1062-2000, 1437-2000, 4274-2001, 4274-2001. 

Hädanefter kallad KRNG 1062-2000. 
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gjorts i Tyskland, ansåg Kammarrätten att det ”huvudsakliga arbetet” hade utförts i Tysk-

land även om chaufförerna tillbringat längre tid i andra länder. Domslutet medförde att 

tysk lagstiftning blev tillämplig på arbetstagarna och företaget var inte skyldigt att betala ar-

betsgivaravgifter i Sverige. Åkeriföretaget uttryckte en önskan om att Kammarrätten skulle 

hänskjuta frågan avseende tolkningen av begreppet ”huvudsakligen arbeta” till EUD men 

Kammarrätten ansåg inte att det var nödvändigt. 

Rättsfallet har kommenterats i doktrin där en svensk författare försvarar Kammarrättens 

domslut.134 Det anförs att med hänsyn till samordningens syfte och likabehandlingsprinci-

pen135 bör en person hänföras till det socialförsäkringssystem där denne lever sitt huvud-

sakliga ekonomiska och sociala liv.136 Författaren av uppsatsen vill uppmärksamma läsaren 

på att detta mål speglar en nationell bedömning av begreppet och EUD är i en framtida 

tolkning inte bunden vid den svenska domstolens bedömning. 

Försäkringskassan, dåvarande Riksförsäkringsverket, har i vägledning 2004:11, förklarat hur 

det tycker att begreppet ska tolkas. Förklaringen överensstämmer med den bedömning 

Kammarrätten gjorde i åkerimålet ovan. En person som arbetar i två eller flera länder anses 

”huvudsakligen arbeta” i bosättningslandet om mer än hälften av den totala arbetsmängden 

utförs i landet.137 Denna vägledning är dock inte bindande för varken nationell rättskipning 

eller EUD utan är tänkt att fungera som ett stöd i handläggningen av nationella ärenden. 

Vägledningen stärker dock Kammarrättens bedömning och riktlinjen om 50 % får anses 

utgöra den inställning som Sverige har till hur begreppet ska tolkas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i utformningen av lagsvalsregeln för personer som 

arbetar i två eller flera medlemsstater i förordning nr 1408/71 var begreppet ”huvudsakli-

gen arbetar” centralt och högst väsentligt för att kunna tillämpa undantagsregeln, lex loci 

domicilii. Trots det saknades en uttrycklig förklaring på EU-nivå för hur begreppet skulle 

tolkas. Det var i stället upp till varje medlemsstat att på nationell nivå avgöra varje enskilt 

                                                 
134 Erhag, T., ”Utflaggning” i internationell transportverksamhet, s.99f. 

135 En grundläggande gemenskapsrättslig rättsprincip som innebär att all diskriminering på grund av nationali-
tet är förbjuden, se art 18 och art 45.1 i EUF. Principen uttrycks också specifikt i art 3 i förordning nr 
1408/71 och i art 4 i förordning nr 883/2004.  

136 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.460. 

137 Riksförsäkringsverkets vägledning 2004:11 version 3, Tillämplig lagstiftning, EU, Socialförsäkringskonven-
tioner, m.m., s.98f. 
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fall. Den förklaring som den svenska domstolen samt Försäkringskassan gav antyder att en 

mängd motsvarande mer än hälften uppfyllde kriteriet ”huvudsakligt arbete”. 

Hur tillämplig lagstiftning för övriga anställda fastställdes reglerades i artikel 14.2b. Lagstif-

tarens utgångspunkt var att: arbetstagaren omfattas av lagstiftningen i det medlemsland han 

är bosatt om ”viss del” av arbetet utförs i bosättningslandet.138 Eftersom lagstiftaren även 

avseende detta begrepp valt att inte ge en närmare förklaring får ledning närmast sökas i 

avgöranden från EUD. 

I mål 8/75 Foot-Ball Club d’Andlau förklarade EUD att: för att regeln om bosättningslandets 

lagstiftning ska bli tillämplig krävs att den anställde är anmäld i bosättningslandet socialför-

säkringssystem, om så inte är fallet omfattas arbetstagaren av lagstiftningen på den ort där 

han tillfälligt arbetar.139 I ett senare rättsfall, mål 276/81 Kuijpers, som handlade om en per-

son som bodde i Nederländerna men arbetade i Belgien, utöver det var han även anställd i 

Nederländerna, förklarade EUD vidare vad begreppet innebar. Arbetet i Nederländerna 

ansågs vara supplementärt i förhållande till arbetet han utförde i Belgien och fråga uppkom 

huruvida arbetsförhållandet räckte för att undantagsregeln skulle vara tillämplig. EUD för-

tydligade att förordningen saknade en distinktion mellan huvudsyssla och bisyssla och det 

saknade betydelse för undantagsregelns tillämplighet att arbetet i bosättningsstaten bara var 

en bisyssla.140  

I de rättsfall, som refererats till tidigare i uppsatsen, där EUD förklarat begreppet ”normalt 

arbetar” har domstolen även förklarat begreppet ”viss del”. I mål 2/89 Kits van Heijningen, 

anförde EUD att en arbetsmängd motsvarande fyra timmar i veckan var tillräcklig för att 

undantagsregeln om bosättningslandets lagstiftning skulle vara tillämplig. I mål 425/93 Cal-

le Grenzshop förklarade EUD att för undantagsregelns tillämplighet krävs inte att huvudde-

len av arbetet utförs i bosättningslandet.141 Vid bedömning av hur stor del av arbetet som 

utförts i bosättningslandet beaktades arbetstiderna i de båda länderna. Arbetstagaren hade 

regelbundet flera timmar i veckan under mer än tolv månader utfört arbete i bosättnings-

                                                 
138 Art 14.2b(i) i förordning nr 1408/71. 

139 Mål 8/75 Foot-Ball Club dÁndlau p.8-9. 

140 Mål 276/81 Kuijpers p.15-16. 

141 Mål 425/93 Calle Grenzshop p.15. 
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landet, med hänsyn till de omständigheterna ansåg domstolen att arbetstagaren hade upp-

fyllt kriteriet att till ”viss del” arbete i bosättningslandet.142 

I doktrin har åsikten framförts att det räcker, för att undantagsregeln ska bli tillämplig, att 

arbetet i bosättningsstaten är av ringa omfattning.143 Vad kritikerna menar med ringa om-

fattning anser författaren vara tämligen vagt och hur mycket arbete som krävs för att uppnå 

kravet, att till ”viss del” arbete i bosättningslandet, är långt ifrån utrett.  

4.3.2 Förordning nr 883/2004 

Lagstiftaren har valt en annan utformning av undantagsregeln i jämförelse med i förordning 

nr 1408/71. Lagvalsreglerna för en anställd person verksam i två eller flera medlemsstater 

regleras i art 13.1. Den uppdelning beträffande transportpersonal och övriga anställda som 

fanns i förordning nr 1408/71 saknas i den nya förordningen, båda grupper regleras istället 

gemensamt. Lagstiftningen stadgar att i det fall en person normalt arbetar som anställd i två 

eller flera medlemsstater skall arbetstagaren omfattas av:   

”a, lagstiftningen i den medlemsstat där han är bosatt, om han utför en väsentlig del av sitt arbete 

i den medlemsstaten eller om han är anställd av flera företag eller av flera arbetsgivare som har sitt 

säte eller har sin verksamhet i olika medlemsstater, eller 

b, lagstiftningen i den medlemsstat där det företag eller den arbetsgivare som sysselsätter honom har 

sitt säte eller har sin verksamhet, om han inte utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlems-

staten där han är bosatt.”144 

Förutsatt att personen uppfyller kriteriet att ”normalt arbeta” i två eller flera medlemsstater 

har lagstiftaren medgivit två fall där undantag från huvudregeln accepteras men undantagen 

får olika följder. I det första fallet leder undantaget till att arbetstagaren, istället för att om-

fattas av arbetsstatens lagstiftning, omfattas av bosättningslandets lagstiftning. För att detta 

undantag ska kunna tillämpas förutsätts att arbetstagaren utför en ”väsentlig del” av arbe-

tet i bosättningslandet. Undantag från huvudregeln medges även om personen normalt ar-

betar i flera medlemsstater för samma arbetsgivare men inte utför en ”väsentlig del” av ar-

betet i bosättningsstaten. I det fallet omfattas dock personen av lagstiftningen i den med-

                                                 
142 Mål 425/93 Calle Grenzshop p.15. 

143 Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s.279 och Westerhäll, L., Social trygghet och 
migration, s.160. 

144 Art 13.1 (a-b) i förordning nr 883/2004. 
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lemsstat arbetsgivaren har sitt säte eller sin verksamhet istället för, som i det första fallet, 

bosättningsstatens lagstiftning.  

Begreppet ”väsentlig del” är centralt i utformningen av undantagsregeln i art 13.1. Förord-

ningen anger dock inte någon förklaring till vad som krävs för att uppfylla kriteriet. I till-

lämpningsförordningen har lagstiftaren däremot utvecklat begreppet. För att nå upp till 

kravet ”väsentlig del” föreskrivs att en ”kvantitativt omfattande del” av arbetstagarens sam-

manlagda arbetsmängd utförs i medlemsstaten. Denna mängd behöver dock inte vara den 

största delen av det sammanlagda arbetet. För att avgöra detta ska en jämförelse av arbetet i 

de olika medlemsländerna göras utifrån kriterierna arbetstid och/eller lön. Vid jämförelsen 

ska arbetssituationen under de kommande tolv månaderna beaktas. I det fall andelen utfört 

arbete i bosättningslandet motsvarar 25 procent eller mer utgör det en indikation på att en 

”väsentlig del” av arbetet har utförts i den medlemsstaten.145 

4.3.3 KOM(2010)794 slutlig 

Kommissionen anser att även art 13.1 i förordning 883/2004 behöver skrivas om för att 

anpassas till den senaste utvecklingen på området.146 Förslagsgivaren vill förtydliga den 

situtation som uppstår när arbetstagaren inte utför en ”väsentlig del” av arbetet i 

bosättningsstaten.147 Syftet med den senare ändringen är att stävja möjligheter för 

arbetstagare att kringgå reglerna om tillämplig lagstiftning samt att den nya lydelsen, i 

jämförelse med nuvarande lydelse, enligt kommissionen, är en förenkling som bättre 

uppfyller syftet med samordningssystemet.148  

                                                 
145 Art 14.8 och art 14.10 i förordning nr 987/2009. Noten avser hela stycket. 

146 Kom(2010)794 slutlig. 

147 Kom(2010)794 slutlig, s.7. 

148 Kom(2010)794 slutlig, s.7. 
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5 Analys av begreppsproblematiken 

5.1 Begreppet ”normalt arbetar” 

Begreppet ”normalt arbetar” har vid tillämpning av förordning nr 1408/71 förklarats och 

förtydligats genom domar från EUD. Trots dessa domar ansågs begreppet svårtolkat och 

långt ifrån klart, särskilt med tanke på att domstolen inte uttalat någon nedre gräns för när 

arbetsprestationen är så liten att den inte utgör ”normalt arbete”.149 Begreppet ”normalt ar-

betar” återfinns även i förordning nr 883/2004, lagstiftaren har dock valt att ge en förklar-

ing till begreppet i tillämpningsförordningen.150 Analysen avseende begreppet skrivs utifrån 

de av författaren tidigare uppmärksammade omständigheterna: vilka situationer som mot-

svarar ”normalt arbete” samt var den nedre gränsen för ”normalt arbete” går. 

I tillämpningsförordningen har lagstiftaren valt att förklara begreppet genom att beskriva 

två situationer som särskilt avser en person som ”normalt arbetar” som anställd i två eller 

flera medlemsländer. Författaren anser att förklaringen är välkommen och, eftersom lagstif-

taren inte tidigare klargjort för begreppet bidrar förklaringen i tillämpningsförordningen till 

att dess innebörd blir tydligare. Även om förklaringen tydliggör begreppet är det dock inte 

givet att förklaringen är fullständig för att undanröja tidigare oklarhet. Förklaringen i till-

lämpningsförordningen är, med hänsyn till ordvalet ”särskilt avse”, inte en uttömmande 

specifikation av situationer som omfattas av begreppet, utan snarare en indikation på vilka 

situationer som enligt lagstiftaren utgör ”normalt arbete”. Eftersom förklaringen inte är ut-

tömmande är det genom tillämpning av dessa kompletterande bestämmelser fortfarande 

oklart vilka ytterligare arbetsförhållanden som skulle kunna omfattas av begreppet.  

Lagstiftaren till förordning nr 1408/71 och även EUD vid tolkning av förordningen har 

inte uttalat någon uttrycklig nedre gräns för vad som utgör ”normalt arbete”. Detta faktum 

identifierades som en av svagheterna med begreppet i den tidigare förordningen. Genom 

att studera de två situationer som lagstiftaren, i tillämpningsförordningen till förordning nr 

883/2004, valt som statuerande exempel för vad som utgör ”normalt arbete” uppmärk-

sammas i det andra exemplet att marginella anställningar undantas. Denna formulering an-

ser författare är ett försök från lagstiftarens sida att sätta en nedre gräns för vad som inte 

motsvarar ”normalt arbete”. Det preciseras dock inte närmare vad lagstiftaren avser med 

uttrycket marginella anställningar. Författaren anser därför att det är tydligt att det fortfa-

                                                 
149 Se bland andra Pennings, F., Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts, s.358. 

150 Se art 13.1 i förordning nr 883/2004 och art 14.5 i förordning nr 987/2009. 
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rande saknas en uttrycklig lagstiftad förklaring till var den nedre gränsen för vad som utgör 

”normalt arbete” ska dras. 

Med hänsyn till att begreppet även återfanns i förordning nr 1408/71 är det möjligt att 

EUD:s tidigare avgöranden avseende begreppets tolkning är användbara även vid tillämp-

ning av förordning nr 883/2004. Om tidigare praxis är tillämplig även på nuvarande för-

ordning medför det att de av EUD givna tolkningarna måste följas vilket innebär att med-

lemsstaternas möjligheter till egna tolkningar av begreppet inskränks. Det är därför inte 

omöjligt att förklaringen till begreppet i tillämpningsförordningen, i kombination med tidi-

gare praxis, skulle kunna medföra att begreppet förtydligas så att tidigare lagsvalsproblema-

tik elimineras. Innan tidigare praxis tillämpas på förordning nr 883/2004 är det dock nöd-

vändigt att diskutera huruvida detta överhuvudtaget är möjligt. 

Det första argumentet som talar för att tidigare praxis kan tillämpas är det faktum att be-

greppet ”normalt arbete” också återfinns i den nya förordningen. Ett annat skäl till denna 

ståndpunkt är att flera av EUD:s tidigare uttalanden och ställningstaganden har inkorpore-

rats i den nya förordningen.151 Det är dock oklart om all tidigare praxis hänförlig till för-

ordning nr 1408/71 kan tillämpas.152 

Argumenten för en tillämpning av tidigare praxis bör enligt författaren sättas i relation till 

Försäkringskassans vägledning153, som beskriver hur begreppet bör tolkas vid handläggning 

av ärenden i Sverige. Försäkringskassan menar att begreppet ”normalt arbetar” i förordning 

nr 883/2004 bör tolkas med ledning ur nationell lag.154 Det görs ingen hänvisning till 

EUD:s tidigare förklaringar till begreppet. Den svenska vägledning får statuera som exem-

pel för medlemsstaternas ståndpunkt och ger stöd för att de anser att EUD:s tidigare praxis 

inte bör tillämpas för att tolka begreppet i nuvarande förordning. Sammantaget anser för-

fattaren att de argument som stödjer en tillämpning av tidigare rättspraxis är starka, men ef-

tersom medlemsstaterna är av den uppfattningen att nationella regler bör tillämpas snarare 

än tidigare rättspraxis blir det avgörande för frågan om dess tillämplighet. 

                                                 
151 Jämför art 14.8-14.11 i tillämpningsförordningens förklaring till hur begreppet väsentlig del ska tolkas med 

mål 425/93 Calle Grenzshop p.15. 

152 Pennings, F., The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71, s.58. 

153Riksförsäkringsverkets Vägledning 2004:11 version 3, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonven-
tioner, m.m. 

154 Riksförsäkringsverkets Vägledning 2004:11 version 3, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonven-
tioner, m.m., s.88. 
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Även om EUD:s praxis skulle befinnas tillämplig är det inte självklart att det tillför något 

till förklaringen som bidrar till att det framstår som tydligt vad begreppet ”normalt arbetar” 

i förordning nr 883/2004 innebär. I tillämpningsförordningen exemplifierades två situatio-

ner som särskilt avsåg ”normalt arbete”, tidigare framförde författaren kritik mot förklar-

ingen eftersom det ansågs oklart vilka övriga situationer som kunde utgöra normalt arbete. 

Med tillämpning av tidigare praxis skulle dessa typsituationer kunna utökas med alla de si-

tuationer som prövats av EUD vid tillämpning av art 14.2 i förordning nr 1408/71. I detta 

fall skulle praxis bidra positivt till den befintliga förklaringen. En annan omständighet som 

genom hela uppsatsen lyfts fram som en svaghet är bristen på förklaring var den nedre 

gränsen för vad som utgör ”normalt arbete” går. Denna brist fanns redan innan förordning 

nr 883/2004 trädde ikraft vilket enligt författaren innebär att även om praxis är tillämplig 

bidrar det inte till att den oklarheten elimineras. 

Så länge EU:s lagstiftare eller EUD inte uttryckligen meddelar att tidigare rättspraxis får till-

lämpas anser författaren att, för att avgöra huruvida oklarheterna avseende begreppet har 

eliminerats, ledning endast bör sökas i förklaringen i tillämpningsförordningen. Med hän-

syn till att den EU-rättsliga förklaringen, till vilka situationer som utgör ”normalt arbete”, 

inte är uttömmande samt att förklaringen inte tydliggör vad marginellt arbete innebär med-

för det att begreppet måste tolkas på nationell nivå. Nationella tolkningar av begreppet 

äventyrar en konform tillämpning av gemenskapsreglerna.155 Författaren anser inte att be-

greppet ”normalt arbete” har förtydligats i och med införandet av förordning nr 883/2004, 

därmed kvarstår också den tidigare lagvalsproblematiken. 

Under behandling är nu ett förslag till revidering av förordning nr 883/2004 samt dess till-

lämpningsförordning. Det faktum att lagstiftaren ser ett behov av att förändra lagstiftning-

ens utformning anser författaren också talar mot att en tolkning av begreppet genom nuva-

rande lagstiftningen leder till en tydlig tillämpning. Att ett förslag till ändring kommer så 

kort tid efter att förordningen trätt i kraft anser författaren är en stark indikation på att be-

greppet behöver förtydligas och att dess betydelse i nuläget är långt ifrån klar. 

Den nya förklaringen är tänkt att ersätta nuvarande förklaring i art 14.5 i tillämpningsför-

ordningen. Vid en jämförelse av den nuvarande förklaringen med förslaget uppmärksam-

mas att kommissionen har valt att ta bort formuleringen att: normalt arbete ”särskilt avser” 

                                                 
155 Sakslin, M., Social Security Co-ordination – Adapting to Change, s.171. 



 

 
30 

och ersatt den med: normalt arbete ”ska avse”.156 Tidigare kritiserade författaren förklaring-

en till begreppet ”normalt arbetar” med hänsyn till att förklaringen inte var uttömmande 

avseende vilka situationer som omfattades av begreppet. Det fick anses oklart vilka ytterli-

gare situationer som skulle kunna omfattas av begreppet och där igenom undantagsregeln i 

art 13.1 i förordning nr 883/2004. Författaren anser med hänsyn till ordalydelsen att en ra-

tificering av förslaget skulle medföra att den oklarheten därmed elimineras. 

Ändringen av förklaringen syftar också till att klargöra att ett marginellt arbete inte ska be-

aktas vid tillämpning av lagvalsreglerna.157 Vidare tydliggörs i motiveringen till förslaget att 

en bisyssla som utförs under kort tid och ger en obetydlig inkomst inte ska tillmätas bety-

delse.158 Författaren anser att förklaringen i tillämpningsförordningen har en svaghet i det 

faktum att det saknas vägledning beträffande hur tillämparen ska avgöra om ett arbete är 

marginellt medan en biverksamhet däremot ska bedömas utifrån kriterierna tid och in-

komst.159  

I motiveringen anser förslagsgivaren att om det marginella arbetet medför anslutning till ett 

nationellt socialförsäkringssystem ska avgifter motsvarande allt arbete betalas till den med-

lemsstaten.160 Det framgår inte av den korta motiveringen om förslagsgivaren faktiskt anser 

att anslutning till ett socialförsäkringssystem ska avgöra om det utförda arbetet ska betrak-

tas som ”normalt arbete”. Eftersom varje medlemsstat bestämmer vad som krävs för att 

vara ansluten till respektive socialförsäkring skulle följden kunna bli att det är enklare att 

uppfylla kriteriet ”normalt arbete” i medlemsländer med lågt ställda krav i jämförelse med 

medlemsstater som ställer högre krav för anslutning till den nationella socialförsäkringen. 

En sådan bedömning skulle följaktligen resultera i att den nedre gränsen för vad som utgör 

”normalt arbete” avgörs på nationell nivå med hänsyn till respektive medlemsstats nationel-

la regler vilket äventyrar en konform tolkning av begreppet. Författaren anser därför att en 

bedömning beroende av anslutning till ett nationellt socialförsäkringssystem är olämplig. 

Bisyssla och marginellt arbete skulle enligt författaren kunna motsvara samma typ av arbete 

varför det är möjligt att bedömningsgrunderna ”kort tid” och ”obetydlig inkomst” skulle 

                                                 
156 Jämför art 14.5 i förordning nr 987/2009 med KOM(2010)794 slutlig, s.15. 

157 KOM(2010)794 slutlig, motivering s.8. 

158 KOM(2010)794 slutlig, motivering s.8. 

159 KOM(2010)794 slutlig, motivering s.8. 

160 KOM(2010)794 slutlig, motivering s.8. 
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kunna användas även för att bedöma om ett utfört arbete är marginellt eller ”normalt”. En 

bedömning av begreppet utifrån faktorerna tid och inkomst framstår som mer logisk än an-

slutning till ett nationellt socialförsäkringssystem. Det saknas dock riktlinjer för hur stor in-

komsten får vara eller hur mycket tid bisysslan får uppta för att klargöra var den nedre 

gränsen för marginellt arbete och därigenom ”normalt arbete” går.  

Sammanfattningsvis skulle det reviderade förslaget bidra till att de oklarheter, avseende be-

greppet ”normalt arbetar”, som kvarstår efter införandet av förordning nr 883/2004 delvis 

elimineras. Oklarheten avseende vilka situationer som utgör ”normalt arbete” skulle elimi-

neras i och med omformuleringen från ”särskilt avse” till ”ska avse”. Marginellt arbete, och 

därigenom den nedre gränsen, föreslås bedömas utifrån tid och inkomst men eftersom det 

inte framgår hur mycket tid bisysslan får uppta eller hur stor inkomsten får vara eliminerar 

förslaget inte den oklarheten. 

5.2 Begreppen ”huvudsakligen arbetar” och ”viss del” 

För att transportpersonal skulle omfattas att bosättningslandets lagstiftning istället för ar-

betsstatens lagstiftning krävdes enligt förordning nr 1408/71 att arbetstagaren utförde sitt 

”huvudsakliga arbete” i bosättningsstaten.161 För övriga anställda fanns en motsvarande re-

glering men arbetet behövde bara till ”viss del” utföras i bosättningsstaten för att undan-

tagsregeln skulle vara tillämplig. Begreppen saknade förklaring från lagstiftarens sida vilket 

gav upphov till oklarheter och svårigheter vid tillämpning av lagvalsreglerna särskilt beträf-

fande huruvida en person skulle omfattas av den första undantagsregeln, utsändning, eller 

andra undantagsregeln, arbete i två medlemsstater.162 

I förordning nr 883/2004 har lagstiftaren valt att låta båda arbetstagargrupperna omfattas 

av samma krav. För att omfattas av bosättningslandets lagstiftning istället för lagstiftningen 

i arbetsstaten krävs att en ”väsentlig del” av arbetet utförs i bosättningsstaten. Begreppen 

”huvudsakligen arbetar” och ”viss del” har alltså tagits bort och istället ersatts av begreppet 

”väsentlig del”. Den problematik som uppstod, till följd av dessa otydliga begrepp, vid till-

lämpning av lagvalsreglerna, har därmed undanröjts. Analysen skulle därför kunna sluta här 

                                                 
161 Art 14.2a (ii) i förordning nr 1408/71. 

162 Van Zeben, M., Donders, P., Coordination of Social Security: Developments in the Area och Posting, s. 
113. 
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men kritiker163 hävdar att införandet av det nya begreppet har bidragit till att reglerna blivit 

mer komplexa i jämförelse med tidigare, författaren anser därför att det är betydelsefullt för 

uppsatsens syfte att diskutera begreppet ”väsentlig del”. Den fortsatta diskussionen kom-

mer därför fokusera på huruvida detta begrepp är tydligt förklarat eller om lagstiftaren har 

ersatt de tidigare otydliga begreppen med ett nytt otydligt begrepp som bidrar till en lik-

nande lagvalsproblematik som den tidigare. 

5.3 Begreppet ”väsentlig del” 

Hur stor del som motsvarar en ”väsentlig del” av en total arbetsmängd är långt ifrån enty-

digt och uppfattningen kan variera mellan medlemsstaterna.164 Lagstiftarens val, att ersätta 

de tidigare begreppen med begreppet ”väsentlig del”, är en viktig förbättring av lagstift-

ningen för att stävja möjligheterna till kringgående av reglerna men det krävs en tydlig för-

klaring, företrädesvis på EU-nivå, för vad lagstiftaren menar med uttrycket ”väsentlig 

del”.165 För att finna svar på om begreppet har en tydlig förklaring, som inte orsakar pro-

blem vid tillämpning av lagvalsreglerna, får ledning sökas i den förklaring lagstiftaren gett i 

tillämpningsförordningen. 

Lagstiftaren förklarar att en arbetsmängd motsvarande en ”väsentlig del” likställs med en 

kvantitativt omfattande del.166 Om en kvantitativt omfattande del av arbetet utförs i bosätt-

ningslandet är kriteriet ”väsentlig del” uppfyllt.167 En arbetsmängd i bosättningsstaten som 

motsvarar mindre än 25 % är enligt lagstiftaren en indikation på att en kvantitativt omfat-

tande del av arbetet inte har utförts i bosättningsstaten.168 Procentsatsen indikerar när ar-

betsmängden inte är tillräcklig men utgör inte någon fast bestämmelse beträffande vilken 

arbetsmängd som är tillräcklig.  

Även om det inte är en tvingande regel anser författaren att det är en tydlig riktlinje och ser 

ingen uppenbar anledning till att medlemsstaterna vid tillämpning av regeln skulle avvika 

från den i någon större grad. Fördelen med att regeln inte är tvingande är att den nationella 

                                                 
163 Schoukens, P., Pieters, D., The rules within regulation 883/2004 for determining the applicable legislation, 

s.98. 

164 Pennings, F., The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71, s.53. 

165 Pennings, F., The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71, s.53. 

166 Art 14.5 i förordning nr 987/2009. 

167 Art 14.5 i förordning nr 987/2009. 

168 Art 14.5 i förordning nr 987/2009. 
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domstolen har en viss tolkningsmöjlighet när omständigheterna i ett särskilt fall är strax 

över eller strax under riktlinjen om 25 %. Författaren anser inte att det är oklart hur stor 

andel som måste vara uppfylld för att motsvara kravet på ”väsentlig del”. Vidare måste 

dock analyseras hur andelen ska beräknas. 

För att bedöma hur stor del av arbetet som utförts i de olika medlemsstaterna ska kriterier-

na arbetstid och lön beaktas.169 Att lagstiftaren angivit uttryckliga faktorer förenklar tolk-

ningen av begreppet eftersom det upplyser tillämparen om vad som ska bedömas. Lagstif-

taren har dock inte vidare förklarat hur arbetstid och lön ska beräknas vid bedömningen, 

detta anser författaren är en svaghet. I förordning nr 1408/71 krävdes för att omfattas av 

undantagsbestämmelsen, vid arbete i två eller flera medlemsstater, för övriga anställda, att 

”viss del” av arbetet utfördes i bosättningsstaten.170 Det saknades vägledning i förordningen 

för hur begreppet skulle bedömas. EUD prövade dock ett flertal fall i vilka domstolen i hu-

vudsak beaktade arbetstid, varaktighet och regelbundenhet.171 EUD förklarade dock inte i 

något av de refererade rättsfallen hur arbetstiden skulle beräknas.  

Oklarheten avseende hur arbetstid ska beräknas exemplifieras också genom det svenska 

åkerimålet172, som i huvudsak kom att handla om hur arbetstiden skulle beräknas. Den 

svenska domstolen ansåg att det var den faktiska arbetstiden som skulle bedömas oavsett 

om arbetstagarna fick lön för tid utöver den faktiska arbetstiden. Det är svårt att värdera 

om den svenska domstolens bedömning är tillförlitlig och författaren anser inte att den kan 

ligga till grund för någon generell EU-rättlig förklaring till hur arbetstid ska bedömas för att 

utreda om en ”väsentlig del” av ett arbete har utförts i bosättningslandet.  

Det andra kriteriet som alternativt kan, eller kumulativt ska, bedömas för att avgöra hur 

stor del av den totala arbetsmängden som utförts i respektive land är lönen för det utförda 

arbetet. Det saknas en närmare förklaring även till denna bedömningsgrund. Inkomst är 

inte ett kriterium som EUD, vid bedömning av begreppet ”viss del”, valt att beakta, därför 

saknas möjlighet att tillämpa tidigare förklaringar. Författaren anser dock att en nackdel 

med att bedöma lön är att olika kvalificerat arbete genererar olika lön. En mindre anställ-

ning kan till exempel generera en procentuellt större lön i jämförelse med inkomsten mot-

                                                 
169 Art 14.8 i förordning nr 987/2009. 

170 Art 14.2. i förordning nr 1408/71. 

171 Se bland andra mål 2/89 Kits van Heijningen och mål 425/93 Calle Grenzshop. 

172 KRNG 1062-2000. 
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svarande den huvudsakliga anställningen. Det medför att en sammantagen bedömning av 

både arbetstid och lön kan orsaka en situation där arbetstiden understiger riktlinjen om 25 

% samtidigt som lönen överstiger 25 %. Lagstiftningen medger dock att bedömningsgrun-

derna tillämpas alternativt vilket medför att tillämpningsproblematiken som uppstår i ovan 

exempel kan elimineras.  

Det framgår inte om något av kriterierna bör tillmätas större betydelse än det andra vilket 

öppnar för en valmöjlighet mellan att bedöma arbetstid eller lön.173 Författaren ställer sig då 

frågan om det är tillämparen, som handlägger ett ärende, som ska bestämma vilket kriteri-

um som ska användas, eller ska arbetstagaren kunna välja det kriterium som är mest fördel-

aktigt för honom, utifrån det resultat han vill uppnå? Det senare skulle innebära att arbets-

tagaren på så vis kan påverka undantagsregelns tillämplighet och därmed också kan välja 

om han vill omfattas av arbetsstatens lagstiftning eller bosättningsstatens lagstiftning.  

Bedömningsgrunderna som enligt lagstiftaren ska beaktas för att avgöra om den utförda ak-

tiviteten når upp till gränsvärdet 25 % bidrar till att begreppet ”väsentlig del” kompliceras 

avsevärt. Bristen på en tydlig förklaring öppnar för tolkningsmöjligheter som enligt förfat-

taren medför att lagvalsregelns tillämplighet i grunden kommer att bero på en nationell be-

dömning av kriterierna arbetstid och/eller lön. Begreppet ”väsentlig del” orsakar således 

enligt författaren en lagvalsproblematik som är att likställa med den problematik som de ti-

digare begreppen gav upphov till. 

5.4 Vilka konsekvenser får begreppsproblematiken? 

Den oskarpa förklaringen av begreppen medför att medlemsstaterna själva, utifrån kriteri-

erna i tillämpningsförordningen, med tillämpning av nationella regler, måste bedöma om en 

aktivitet utgör ”normalt arbete” och motsvarar en ”väsentlig del” av en total arbetsmängd 

eller inte.174 Det svenska åkerimålet175 är ett tydligt exempel på när en medlemsstat i avsak-

nad av uniforma tolkningsföreskrifter väljer att tolka ett begrepp utifrån nationella regler. 

Huruvida domstolens tolkning i det fallet var korrekt och i enlighet med regelns syfte är 

och förblir oklart, oavsett är det klart att domstolens dom i målet står fast. 

                                                 
173 Schoukens, P., Pieters, D., The rules within regulation 883/2004 for determining the applicable legislation, 

s.98. 

174 Pennings, F., European Social Security Law, s.90. 

175 KRNG 1062-2000. 
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Utrymmet för nationella tolkningsmöjligheter av begreppen resulterar i en kontroversiell 

användning av lagvalsregeln vilket kan ge upphov till inkorrekt applicering av bestämmel-

sen.176 Kritikern förutspår att bristen på definition av begreppet ”väsentlig del” kommer att 

leda till många prövningar i EUD.177 En generellt utformad bestämmelse som öppnar för 

tolkning i varje medlemsstat äventyrar en konform tillämpning av gemenskapsregler i med-

lemsstaterna.178 Författaren håller med kritikerna om att bristen på en uniform förklaring av 

begreppen ger upphov till negativa konsekvenser som äventyrar en konform tillämpning av 

lagvalsregeln. Oklarheten avseende begreppens tolkningar kan också medföra att två iden-

tiska situationer kan komma att behandlas olika i olika medlemsstater. Författaren bedömer 

att den senare konsekvensen är starkt negativ särskilt med hänsyn till att samordningssy-

stemet innehåller en princip om att personer som omfattas av förordningen ska behandlas 

lika.179 Kritiker ifrågasätter därför om det till och med kan gå så långt att det kan bli en frå-

ga om diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet enligt art 45 EUF.180 Någon 

vidare utredning beträffande den sista frågan finns det tyvärr inte utrymme för i uppsatsen 

men författaren finner det intressant att bevaka utvecklingen av den identifierade tillämp-

ningsproblematiken. 

                                                 
176 Jorens, Y., Towards new rules for the determination of the applicable legislation?, s.175. 

177 Jorens, Y., Towards new rules for the determination of the applicable legislation?, s.175. 

178 Sakslin, M., Social Security Co-ordination – Adapting to change, s.171. 

179 Likabehandlingsprincipen stadgas i art 4 i förordning nr 883/2004.  

180 Jorens, Y., Towards new rules for the determination of the applicable legislation?, s.175. 
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6 Slutsats 

Lagstiftaren valde att behålla begreppet ”normalt arbetar” i förordning nr 883/2004 trots 

att det orsakat tolkningsproblem tidigare. Begreppet kompletteras med en förklaring i till-

lämpningsförordningen vilken författaren inte anser är tillräcklig för att tydligt förklara vad 

som motsvarar ”normalt arbete”. Vilka situationer som motsvarar ”normalt arbete” samt 

var den nedre gränsen för ”normalt arbete” ska dras är oklarheter som kvarstår efter infö-

randet av förordning nr 883/2004. Om förslaget till ändring ratificeras elimineras, i och 

med omformuleringen av förklaringen i art 14.5 i tillämpningsförordningen, oklarheten be-

träffande vilka situationer som omfattas men problemet med att fastställa en nedre gräns 

kvarstår. 

Begreppen ”huvudsakligt arbete” och ”viss del” återfinns inte i förordning nr 883/2004. I 

och med att begreppen har tagits bort har lagstiftaren även eliminerat den tolkningspro-

blematik som tidigare uppstått. Nu omfattas både transportpersonal och övriga anställda av 

samma lagvalsregel: om en ”väsentlig del” av arbetet utförs i bosättningslandet ska bosätt-

ningslandets lagstiftning tillämpas. Hur mycket motsvarar en väsentlig del? Lagstiftaren har 

förklarat begreppet i detalj i tillämpningsförordningen, en väsentlig del motsvarar 25 % el-

ler mer av den totala arbetstiden och/eller den totala lönen. Det framstår som tydligt hur 

stor del som motsvarar en ”väsentlig del” men författaren anser att förklaringen har väsent-

liga brister. Det saknas upplysning om hur arbetstid eller lön ska beräknas samt information 

om vem som bestämmer om det är arbetstid eller lön som ska utgöra bedömningsgrunden i 

ett enskilt fall. 

Begreppen ska tolkas på nationell nivå i enlighet med förordningarna men där förordning-

arnas förklaringar slutar tar de nationella tolkningar, med stöd av nationella regler, vid. Oli-

ka nationella tolkningar medför att samma begrepp kan tolkas olika i olika medlemsstater. 

Eftersom lagstiftningen öppnar för nationella tolkningsmöjligheter äventyrar det en kon-

form tillämpning av begreppen. Avsaknaden av tydliga uniforma tolkningsregler kan med-

föra att två identiska situationer, på grund av att ett begrepp tolkas olika i olika medlemssta-

ter, bedöms på olika sätt. Detta anser författaren är ett hot mot diskrimineringsförbudet av 

arbetstagare, vilket är en allvarlig konsekvens av begreppsproblematiken. 
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