
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Exekutiv sammanfattning 
av lägesrapporten för Ad-PHS-projektet 

 

Introduktion: Personliga tjänster och hushållstjänster runt om i Europa 
6.3 miljoner personer arbetar för närvarande inom området för personliga tjänster och hushållstjänster 
(PHS-sektorn) runt om i Europa. De utgör cirka 3.4 procent av den totala arbetsstyrkan inom EU. Som 
sysselsättningsområde har PHS potential att växa kraftigt. Det kommer att bli nödvändigt att utöka antalet 
fast anställda PHS-arbetare för att möta det växande behovet av PHS-tjänster. Det ökande behovet har 
sitt ursprung i de demografiska förändringar som sker över Europa samt även förändrade förväntningar 
vad gäller tillhandahållandet av vård och stödtjänster. 
Alla former av offentligt stöd för PHS är också positivt är ett könsperspektiv eftersom huvuddelen av PHS- 
leverantörerna är kvinnor. Kvinnor arbetar både inom den vita och svarta ekonomin samt även som 
familjemedlemmar som utför obetalt hushålls- och vårdarbete. 
 

 

Målen med Ad-PHS-projektet 
Projektet Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS) syftar 
till att skapa ett gemensamt, omfångsrikt ramverk för PHS bland 
olika intressenter i olika medlemsstater. Detta betydde att man 
var tvungen att vara medvetenhet om de olika definitionerna av 
PHS i de olika medlemsstaterna samt att man var tvungen att göra 
en gemensam kommunikationssatsning för att hitta en definition 
som kunde accepteras av alla aktörer, en delad klassificering av de 
olika tillvägagångssätt som används för att främja denna sektor 
samt en delad förståelse av riktlinjerna för åtgärder som ska 
vidtas, åtgärder som skulle stödja utvecklingen av branschen. Målet 
med det nuvarande projektet var därför att förstå hur PHS fungerar 
i olika sammanhang för tillfället, vilka utmaningar sektorn står inför 
samt att använda denna information för att utveckla ramverk som 
stöder alla EU-medlemsstater för att de ska kunna utveckla sin PHS-
politik. 
Mer konkret så arbetar med riktade mål genom att ta fram bakgrundsinformation och starta av tematiska 

Ad-PHS-projektet för att främja 
personliga tjänster och hushållstjänster 
ställde samman statusen för PHS i 21 EU-
medlemsstater: Belgien, Bulgarien, 
Cypern, Danmark, Estland, Finland,     
Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Polen, 
Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike.    Projektet belyser 
hur viktiga personliga tjänster och 
hushållstjänster är för Europeiska 
unionen och lägger fram förslag på 
metoder för analys av PHS på nationell 
nivå. 

Detta projekt har finansierats 
av Europeiska unionen. 
(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

Detta dokument återspeglar endast 
författarnas åsikter och därför kan Europeiska 
kommissionen inte hållas ansvarig för någon 
typ av användning av informationen i denna 
publikation. 
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seminarier i varje land. Information håller på att samlas in och analyseras, precis på det sätt som 
identifierats via lovande praxis. Man föreställer sig också att komma med förslag om att utveckla PHS i olika 
miljöer (riktlinjer för strukturer för social dialog, system med sociala kuponger, professionalisering, 
rättigheter och skyldigheter för intressenter, digitala plattformar och nätverk, arbetarkooperativ). På 
samma sätt förutser man inledandet av en dialog över hela Europa, särskilt via en avslutande konferens. 

 

 

Den centrala betydelsen av PHS 
Europeiska kommissionen definierar personliga tjänster och hushållstjänster (PHS) som ”ett brett 
spektrum av aktiviteter som bidrar till familjens och individens välbefinnande i hemmet: barnomsorg, 
långtidsvård för äldre och personer med funktionsnedsättning, städning, stödundervisning, reparation i 
hemmet, trädgårdsskötsel, hjälp med informations- och kommunikationsteknik och så vidare.”1 
 

För närvarande har medlemsstaterna olika grader av professionalisering och formalisering vad gäller PHS- 
sektorn. Det stora beroendet av migrationskedjor, både mellan medlemsstaterna och med tredjeländer 
– samt vikten av penningförsändelser som detta skapar för vissa medlemsstater – gör det bara ännu 
viktigare att skapa ett gemensamt europeiskt ramverk för att hantera PHS. Ett sådant ramverk bör vara 
en del av kommande europeiska initiativ, som den planerade Åtgärdsplanen för Europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och alla initiativ som är kopplade till vårdtjänster (Grönbok om åldrande, Barngaranti, 
Jämställdhetsstrategin och EU:s handikappstrategi). 
Beslutsfattare kan bäst stödja utvecklingen av PHS i sina länder om de tydligt förstår de specifika 
utmaningarna som dessa sektorer står inför samt de viktigaste möjligheter att få tillbaka kostnaderna från 
PHS-aktiviteterna, både direkt och indirekt. De bör även känna till vilka tillvägagångssätt som har tagits 
fram i andra länder, för liknande omständigheter. Därför är det av central betydelse att förstå vilka 
effekter politik och riktlinjer har haft i länder med avancerade PHS-instrument. 

 
 
Vårdtjänster och tjänster som inte är kopplade till vård 
För projektets övergripande mål bör man tillhandahålla en tillgänglig kategorisering av arbetsuppgifter. 
Detta för att skapa en utförlig översikt över den aktuella situationen för PHS över hela Europa. De två 
huvudsakliga kategorierna av aktiviteter inom PHS-sektorn är alltså vård och alla andra tjänster som inte 
är kopplade till vård, eller reproduktivt arbete. Vårdarbete utförs hemma av en extern vårdgivare och 
fokuserar på personen. Det främjar individers fysiska välbefinnande samt deras tillgång till mänskliga 
rättigheter och deltagande i samhällslivet (i detta fall sker det i hemmet). Aktiviteter som inte är 
relaterade till vård är i allmänhet objektcentrerade och stöder underhåll eller förberedelse av ett utrymme 
eller föremål som har en direkt koppling till hemmet. 

 
 
Parter som är involverade i arbetsförhållandena 
För att kunna definiera och förstå PHS, krävs en tydlig uppfattning om förhållandet mellan slutanvändaren 
(individen eller hushållen som lägger ut PHS-aktiviteter på entreprenad); arbetstagaren (den arbetare som 
man betalar för att hen ska utföra PHS-aktiviteter); arbetsgivaren (en tjänsteleverantör eller 

 
1 Europeiska kommissionen (2012): Internt arbetsdokument (SWD) om utnyttjandet av sysselsättningspotentialen inom sektorn 
för personliga tjänster och hushållstjänster, som åtföljer dokumentet ”Meddelande från EU- kommissionen till 
Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén. Att skapa 
förutsättningar för en ekonomi med hög sysselsättning”, sid. 4. 
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slutanvändaren själv); och de statliga myndigheterna (som en central instans som fastställer spelreglerna 
genom att tillhandahålla finansiering, skapa och implementera rättsliga standarder, utveckla 
instrument, reglera avtal och utföra inspektioner). 

 
 
Olika typer av arbetsupplägg 
Uppläggen av PHS-arbetet tar sedan olika former. De utförs antingen via ett direkt 
anställningsförhållande (Frankrike är ett exempel på ett land där denna modell är vanligast). Detta 
upplägg kännetecknas av att slutanvändaren lagligen fungerar som arbetsgivare för PHS-arbetaren. 
Ibland kan slutanvändaren dra nytta av stöd från en mellanhand som anlitats för att förmedla 
arbetsförhållandet. Ett annat sätt att organisera PHS-förhållanden är att använda sig av en 
tjänsteleverantör. Dessa typer av upplägg utgör nu majoriteten av PHS-förhållandena inom EU (Belgien 
har utvecklat systemet med tjänsteleverantörer rejält och även gått in med statligt stöd. Inom detta 
system styrs anställningsnormerna via kollektivavtal och organisationerna ansvarar för administration 
av löner och förmåner; det liknar det system som används till exempel i Finland, Frankrike, Italien, 
Spanien och fler länder). En ny variant av upplägget med förmedlare innefattar utveckling av 
onlineplattformar, till exempel i Österrike, Tyskland, Danmark och på Irland. Ändå är detta tjänsteutbud 
ofta en del av privata, vinstdrivande företag som bedriver verksamhet i lagens utkant och det är inte 
alltid en del av ett landskap av officiellt implementerat tjänster. Upplägget med tjänsteleverantörer kan 
involvera egenföretagare, särskilt vad gäller tjänster som inte är kopplade till vård (till exempel i Sverige). 
I de fall där tjänsteleverantören är egenföretagare består ”organisationen” helt och hållet av den PHS-
anställde/företagsägaren. Hen kan dra nytta av de nationella instrumentens regleringsfunktioner (dock 
är de utmaningar som ofta förknippas med direktanställning – som transparens, otrygg anställning, 
arbetstagarrättigheter och socialt – fortfarande problematiska). 
 
 

Utmaningar vad gäller formaliseringen av PHS 
Fram till dags datum har man i många länder inte tagit itu med PHS rent politiskt eller så är sektorn 
endast delvis reglerad. Detta återspeglar att det finns en allmänt utbredd och strukturell nonchalans 
vad gäller denna sektors betydelse. Ad-PHS-projektet antyder däremot att man ska lägga större vikt vid 
det enorma bidrag som PHS innebär för alla sociala aspekter av samhället. Detta gör PHS till ett mycket 
bra exempel vad gäller idén om sociala investeringar. En av de största utmaningarna som hindrar 
utvecklingen av PHS, är tendensen att använda upplägg med svart arbete inom sektorn (något som till 
exempel favoriseras av specifika arbetsmarknadsstrukturer, kostnader för formell anställning, 
officiella riktlinjer och migrationspolitik). I många fall fortsätter slutanvändare och anställda att välja 
ett odeklarerat förhållande, även om det finns instrument som är avsedda att stimulera vitt arbete. 
Detta på grund av luckor eller brister i det befintliga regelverket. 

 
 
Utvärdering av de instrument som stöder utvecklingen av PHS 
PHS-sektorn lider av en brist på transparens vad gäller tjänsterna (i hur stor utsträckning ett instruments 
syfte och funktioner är tydliga och begripliga för alla parter); tjänsternas tillgänglighet (alla 
slutanvändares och anställdas förmåga att använda sig av ett instrument); tjänsternas funktionalitet (i 
vilken utsträckning ett instrument fungerar som planerat); tjänsternas hållbarhet (i vilken utsträckning 
ett instrument kan fortsätta att tillgodose landets PHS-behov under en överskådlig framtid). De 
befintliga policystrategier som riktar in sig på dessa utmaningar kan delas in i tre kategorier: finansiering, 
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processförvaltning och kvalitetshantering. Lägesrapporten för projektet utvärderar flera 
tillvägagångssätt för att ta itu med dessa utmaningar. 
 
 

Mekanismer inom PHS-instrumenten 
Man ska ta itu med utmaningarna genom att använda olika strategier eller tillvägagångssätt som 
fokuserar på hur man kan förbättra finansiering, processförvaltning och kvalitet. Ofta är flera 
mekanismer aktiva samtidigt inom ett och samma policyinstrument. Det är därför instrument som 
till exempel sociala kuponger ser olika ut och fungerar på olika sätt i olika medlemsstater. 

Mekanismer som är kopplade till finansiering av PHS syftar ofta till att sänka tjänstekostnaderna för 
användarna samtidigt som man säkerställer att betalningen till den anställde ökar eller att den ligger i nivå 
med de svarta lönerna på samma marknad. Mekanismerna för processförvaltning försöker hjälpa aktörer 
inom PHS att interagera med varandra på ett enklare sätt. Instrumenten kan till exempel avgöra hur 
slutanvändare får tillgång till PHS-tjänster. Dessutom har politik för kvalitetshantering som mål att 
motivera slutanvändare och anställda att aktivt välja regelmässigt, formellt PHS-arbete tack vare dess 
överlägsna kvalitet jämfört med svart arbete. Mekanismer som utbildningsprogram eller certifieringar för 
anställda – och varumärken eller märkningar för arbetstagare – är ett bevis på att man följer lagar och 
regler, har kunskap om branschen samt på de anställdas kompetens, förmåga och tillförlitlighet. 

 
 
Vi blickar framåt 
Projektet Ad-PHS har engagerat nyckelintressenter från 21 
medlemsstater via en serie seminarier relaterade till föredrag 
om personliga tjänster och hushållstjänster på nationell nivå. 
Men det har ändå varit utmanande att samla in 
vittomspännande information om PHS-situationen i alla de 
medlemsstater som omfattas av projektet. Med tanke på det 
uppenbara behovet av en reglering av PHS-sektorn och det stora 
intresset för att implementera instrument för utvecklingen av 
denna bransch, måste man fortsätta att bygga vidare på 
kunskaperna. Man bör framförallt utvidga nätverken i länder i 
Central- och Östeuropa där Ad-PHS-området har ett bristande 
stöd eller fortfarande inte är särskilt väl utvecklat. 
 

Vi anser att det är viktigt att betona att trots dess stora bidrag till vårt samhälle så är PHS fortfarande inte 
är tillräckligt erkänt av europeiska institutioner och nationella offentliga myndigheter. Inte heller får 
sektorn det stöd som den förtjänar av dessa organ. Denna underrepresentation kan påverka både de PHS-
anställda och slutanvändarna. 
Vi kan dock skönja en viss kompatibilitet på nivån för EU-politik och EU-program och de mest relevanta av 
dessa listas nedan. 

 
 
Programorienterad kompatibilitet 
 

• EU:s åtagande vad gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och handikappstrategin 2010–2020 har således stött fördelningen av budgetar och 

För fler rekommendationer, se 
promemorian för Ad-PHS- projektet 
”The development of  Personal and 
Household Services – a need for today 
and a necessity for tomorrow” 
(Utvecklingen av personliga tjänster 
och hushållstjänster – ett behov idag 
och en nödvändighet imorgon) för 
den nya Europeiska kommissionen 
och parlamentet från maj 2019. 
 
Dokumentet finns att tillgå här. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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implementeringen av tillhandahållande av vårdtjänster in natura och/eller kontanta ersättningar 
till personer med funktionshinder i alla länder som omfattas av projektet. Därför skulle ett starkare 
engagemang på EU-nivå kunna ha en liknande inverkan även när det gäller utvecklingen av PHS. 

• Programmet Europeiska pelaren för sociala rättigheter, som antagits av europeiska ledare, har ett 
starkt fokus på lika möjligheter och sysselsättning samt även på att stödja yrkesmässig rörlighet 
och ekonomisk omställning. Därför bör den kommande handlingsplanen innehålla åtgärder som 
syftar till att förbättra tillgången till personlig service och hushållstjänster. De bör även fokusera 
på att göra PHS-priserna mer överkomliga och på arbetsförhållanden i sektorn. 

• I EU-kommissionens nyligen presenterade Jämställdhetsstrategi 2020–2025 hittar vi 
nyckelåtgärder för de kommande fem åren, kombinerat med målet att stärka integrationen av ett 
jämställdhetsperspektiv i all EU-politik samt i större initiativ. 

• Eftersom kooperativ redan har utpekats som viktiga aktörer inom PHS-branschen i vissa 
europeiska länder, till exempel i Italien, skulle utvecklingen av PHS också bidra till 
implementeringen av målen i Handlingsplanen för den sociala ekonomin. 

• Med tanke på att hushållsarbetare ofta är rör sig över nationsgränserna inom EU, uppmanas 
aktörer på europeisk nivå – som den nyligen skapade Europeiska arbetsmyndigheten – att se till 
att dessa personer får rättvisa arbetsvillkor. Aktörer på europeisk nivå kan ytterligare driva på 
skapandet av en europeisk referensram för kvalifikationer vad gäller hushållsarbetare. Ett sådant 
ramverk skulle göra det möjligt för dem att föra över sina färdigheter från en kontext till en annan. 
Den europeiska plattformen för att bekämpa odeklarerat arbete är också tänkt att integreras i 
ELA under 2021. 

• På samma sätt bör utvecklingen av PHS också bli en del av EU:s Landsbygdsutveckling – långsiktig 
vision för landsbygden. Detta både för att förhindra att människor på landsbygden utesluts från 
inhemska stödtjänster och för att skapa diversifierade sysselsättningsmöjligheter för dem som 
bör utanför de stora städerna.  


