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RÄTTIGHETER 
OAVSETT 
SÄSONG

CHECKLISTA FÖR RÄTTVIST 
SÄSONGSARBETE: 

1 Vet du vem din arbetsgivare är och om du  
är lagligt anställd? 

2 Har du fått ett skriftligt avtal?

3 Vet du hur mycket du borde få betalt för en  
timmes arbete?

4 Vet du att du har rätt till semesterersättning?

5 Är din arbetstid registrerad av arbetsgivaren?

6 Arbetar du rätt (lagligt tillåtna) antal timmar?

7 Får du tillräckligt med vila under arbetsdagen?

8 Om du betalar för boendet, transporten och sjukförsäkringen -  
är det rätt belopp enligt lag?

9 Är dina levnadsförhållanden ordnade?

10 Finns det skyddsbestämmelser på din arbetsplats?

11 Bevarar du de dokument som din arbetsgivare har gett dig och  
registrerar du (muntliga) överenskommelser mellan er?

12 Vet du vem du kan be om hjälp när du har problem på jobbet och  
hur du kontaktar fackföreningar? 

http://www.ela.europa.eu
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ARBETSTAGARNAS RÄTTIGHETER

Din guide 
till rättvist 
säsongsarbete

Du är säsongsarbetare om 
du tar tillfällig anställning 
under vissa perioder av året.

Du är mobil säsongsarbetare om du 
förflyttar dig till ett annat EU-land än 
din huvudsakliga bosättningsort. 

De rättigheter som beskrivs i den här 
broschyren gäller EU-medborgare eller 
medborgare från länder utanför EU 
som är lagligen bosatta i EU-länder.

  JÄMLIK BEHANDLING  

Som EU-medborgare har du rätt att söka arbete - även säsongsarbete - i ett 
annat EU-land. Du ska anställas på samma villkor som medborgarna i 

EU-värdlandet och du har rätt till samma stöd från de nationella arbets-
förmedlingarna. Säsongsarbetare har också tillgång till samma nivå av 

social trygghet som andra försäkrade personer i landet.

   ANMÄLD VERKSAMHET 

Se till att du är lagligt anställd som säsongsarbetare, så att 
du omfattas av samma rättigheter och social trygghet 

som landets egna medborgare. Vissa EU-länder erbjuder 
särskilda anställningsformer för säsongsar-
betare. Information om anställningsavtal 
i varje EU-land finns på följande webbplats  

https://ec.europa.eu/eures/main

 UTSTATIONERADE 
 SÄSONGSARBETARE 

Om du är utstationerad för att arbeta i ett annat 
EU-land gäller värdlandets anställningsvillkor för 
dig. Dessa omfattar bl.a. ersättning (lön och 
tilläggsförmåner), maximala arbetstider, 

minimala viloperioder, bostadsförhållanden 
samt åtgärder för hälsa, säkerhet och hygien 

på arbetsplatsen. 

Du anses vara en utstationerad arbetsta-
gare även om ett uthyrningsföretag  

i ett EU-land anställer dig för att arbeta i 
en annan EU-medlemsstat. 

Kontrollera värdlandets webbplats för att se 
arbetsvillkor för utstationerade arbetare och 
för att hitta kontaktuppgifter till lokala 
myndigheter: https://europa.eu/your 
europe/citizens/work/work-abroad/
posted-workers/index_sv.htm

 ARBETS- OCH 
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 

Som en säsongsarbetare har du samma rättig-
heter och skydd för din säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen som andra arbetare i EU-land där 
man är anställd. 

Boende och transporter för säsongsarbetare ska 
uppfylla de hälso- och säkerhetsnormer som 
gäller i det berörda EU-landet, inklusive de sociala 
distanserings-, hälso- och säkerhetsåtgärderna 
som tillämpas i kampen mot COVID-19-pandemin.

 SOCIAL TRYGGHET  

Som arbetstagare omfattas du av lagstiftningen 
om social trygghet i det land där du är anställd, 
även om du bor i ett annat EU-land. Du ska ha 
tillgång till social trygghet precis som andra 
försäkrade personer i detta land. 

Om du är utstationerad säsongsarbetare 
omfattas du av lagstiftningen om social trygg-
het av det land där du är utstationerad. Du 
måste ha ett Portable Document A1 (Mobilt 
dokument A1), som utfärdats av den staten. Detta 
bekräftar att du inte är skyldig att betala avgifter 
i det EU-land där du är anställd.

Ta reda på mer om ditt socialförsäkrings-
skydd när du är utstationerad till en annan 
medlemsstat på: https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/unemploy-
ment-and-benefits/country-coverage/ 
index_sv.htm

  FRÅGOR OCH KLAGOMÅL 

Om det uppstår problem under din anställ-
ning och du får intrycket att arbetsgivaren 
inte följer reglerna, kan du kontakta den till-
lämpliga institutionen och fack-
föreningarna: https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/work-
abroad/cross-border-commuter/
index_sv.htm

 MER INFORMATION 

EURES (https://ec.europa.eu/eures/
public/sv/homepage) ger praktisk, 
juridisk och administrativ information 
om boende och arbetsförhållanden i 
alla EU-länder. Databasen om levnads- och arbets-
villkor innehåller information om viktiga frågor 
som att hitta bostad, skattefrågor med mera. På 
EURES nationella webbplatser finns användbar 
information om arbets- och levnadsvillkor för 
säsongsarbetare.
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